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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 18 aprilie 2018
ORDINEA DE ZI
cu soluţiile adoptate

I.
1
2

II.
1

Invitaţi la şedinţă:
Av.Elena Pădeanu
Av.Maria Uţescu

-prezentarea Situaţiei avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi
contribuţiilor profesionale, de care Consiliul de administraţie al
Filialei Dolj C.A.A. a luat la cunoştinţă în şedinţa din 03 aprilie 2018;
Soluţia: S-a luat act de situaţia prezentată şi s-a decis aplicarea măsurilor statutare.
Propuneri:
Avocat
Lucian
Bernd -propunere privind completarea Consiliului Baroului Dolj;
Săuleanu
Soluţia: S-a luat act de încetarea mandatului de consilier al domnului Răzvan Socoteanu şi s-a
decis completarea Consiliului Baroului Dolj pentru perioada de mandat rămasă vacantă cu
doamna avocat Elena Pădeanu, în temeiul art.56 alin.(1) din Legea nr.51/1995 şi art.71 din
Statutul profesiei, având în vedere solicitarea domnului avocat Răzvan Socoteanu, aflată pe
Ordinea de zi la punctul 1, secţiunea „Cereri” şi renunţarea doamnei avocat Elena Pădeanu la
mandatul de membru al Comisiei de Cenzori şi Preşedinte al acestei comisii, aflată pe Ordinea
de zi la punctul 3, secţiunea „Cereri” , dar şi ţinând cont de Procesul-verbal al Adunării
Generale a Baroului Dolj din 14.03.2015, din care rezultă că doamna avocat Elena Pădeanu a
fost aleasă consilier supleant.

2

3

Avocat
Lucian
Bernd -propunere privind completarea Comisiei de Cenzori a Baroului Dolj;
Săuleanu
Soluţia: S-a luat act de renunţarea la mandatul de membru al Comisiei de Cenzori şi
Preşedinte al acestei comisii al doamnei avocat Elena Pădeanu, aflată pe Ordinea de zi la
punctul 3, secţiunea „Cereri” şi i s-a decis completarea Comisiei de cenzori pentru perioada
de mandat rămasă vacantă cu doamna avocat Nicoleta Cristina Oprişan, în temeiul art.56
alin.(1) din Legea nr.51/1995 şi art.71 din Statutul profesiei, având în vedere Procesul-verbal
al Adunării Generale a Baroului Dolj din 14.03.2015, din care rezultă că doamna avocat
Nicoleta Cristina Oprişan a fost aleasă membru supleant al acestei comisii.
Avocat
Lucian
Bernd -propunere privind alegerea Prodecanului Baroului Dolj, având în
Săuleanu
vedere cererea formulată de domnul avocat Răzvan Socoteanu, aflată
pe Ordinea de zi la punctul 1, secţiunea Cereri;
Soluţia: Având în vedere solicitarea domnului avocat Răzvan Socoteanu, aflată pe Ordinea de
zi la punctul 1, secţiunea „Cereri” şi propunerea formulată de domnul avocat Lucian Bernd
Săuleanu, precum şi rezultatul votului exprimat, Consiliul Baroului Dolj a decis în
unanimitate alegerea domnului avocat Mihai Dragoş Nicu ca Prodecan al Baroului Dolj
pentru perioada de mandat rămasă vacantă;
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III.
1

2

3

4

Bernd -aspecte privind punerea în funcţiune la data de 29 mai 2018 a
Registrelor Naționale ale Avocaților Români, prevăzute de art. 3
alin.(3) si art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995, republicată,
conform regulilor de procedură și anexelor la acestea, aprobate prin
Hotărârea nr. 325/17 februarie 2018 a Consiliului UNBR (desemnare
administrator sistem informatic prin hotărâre a consiliului baroului Art. 4, alin. (1) );
Soluţia:S-a luat că la data de 29 mai 2018 se pun în funcţiune Registrele Naţionale ale
Avocaţilor Români şi se hotărăşte, în temeiul art. 4 alin.(1) din Anexa 1 la Hotărârea
Consiliului UNBR nr.325/17.02.2018, se desemnează administrator sistem informatic domnul
Armăşelu Adrian Cătălin, angajat al Baroului Dolj.
Avocat
Lucian
Bernd -propunere de organizare a unui Atelier de lucru la data de 03.05.
Săuleanu
2018, cu tema „Violenţa în familie”, în parteneriat cu Asociaţia
ANAIS – Preşedinte Mihaela Mangu Dârvariu;
– moderatoare: av.Mihaela Gătejescu şi av.Carmen Nemeş şi
av.Giulia Crişan, autorele lucrării cu acelaşi titlu;
Soluţia: S-a aprobat organizarea unui Atelier de lucru la data de 03.05. 2018, cu tema
„Violenţa în familie”;
Informări:
Avocat
Lucian
Bernd -informare privind Congresul Avocaţilor din 20-21 aprilie 2018;
Săuleanu
Avocat
Lucian
Săuleanu

Soluţia:S-a luat act de informare
Avocat
Lucian
Bernd -prezentare stadiu proiect de renovare a rondului şi faţadei sediului
Săuleanu
baroului – realizare bust Dem.D.Stoenescu;
Soluţia:S-a luat act de informare; a fost aleasă fotografia care va servi drept model pentru
realizarea bustului;
Av. Dragoş Nicu
-informare stadiu privind organizarea competiţiei de fotbal pentru
avocaţi „ Cupa Unirii” - 25-27 mai 2018;
Soluţia: S-a luat act de informare;
Contabil-şef Anca Rusu - -referat – propunere privind efectuarea unei verificări, cu ocazia
reînscrierii pe tablou a avocaţilor suspendaţi pentru neplata taxelor, a
veniturilor realizate, urmând să achite taxe profesionale raportat la
acestea;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit; s-a aprobat propunerea, în sensul efectuării unei
inspecţii fiscale de către inspectorul Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor, cu ocazia
reînscrierii pe tablou a avocaţilor suspendaţi pentru neplata taxelor; în cazul solicitării
transferului avocatului la un alt barou, se va aplica aceeaşi măsură, urmând ca cererea să fie
aprobată după efectuarea Procesului-verbal de inspecţie de către Filiala C.A.A. de la care
avocatul se transferă, conform art.59 alin.(6) din Statutul CAA.
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Avocat
Lucian
Bernd- -protestul avocaţilor din Franţa;
Săuleanu
Soluţia:S-a luat act
Avocat
Lucian
Bernd -informare privind modul de soluţionare a situaţiei privind accesul
Săuleanu
avocaţilor în penitenciare în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară
obligatorie – răspuns Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
Soluţia:S-a luat act de informare, urmând ca modul de soluţionare să fie adus la cunoştinţă
avocaţilor prin newsletter.
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IV.
1

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare - raport service efectuat la imprimanta aflată în Biroul
avocaţilor din incinta Judecătoriei Craiova;

Soluţia:S-a luat act
Prof.Şerban
Pătraşcu,
cercetător
Academia
Română
Soluţia:S-a luat act
Cereri:
Av. Socoteanu Răzvan
Prodecanul Baroului Dolj

2

Soluţia:S-a aprobat
SCA „Socoteanu & Popa”

3

Soluţia:S-a luat act
Av.Pădeanu Elena

4
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-informare cu privire la stadiul realizării lucrării „Istoria Baroului
Dolj”;

-solicită trecerea pe Tabloul avocaţilor incompatibili începând cu data
de 27.03.2018, ca urmare a intervenirii stării de incompatibilitate;
-solicită Consiliului baroului să ia act de vacantarea funcţiei de
prodecan al Baroului Dolj şi să procedeze la alegerea unui nou
prodecan;
-referat contabilitate;
-Hotărârea
Adunării
Generale
a
Asociaţilor
nr.1/23.03.2018, privind coordonarea începând cu
23.03.2018;

societăţii
data de

-cerere de renunţare la mandatul de membru al Comisiei de Cenzori
şi Preşedinte al acestei comisii, întrucât înţelege să-şi valorifice
dreptul prevăzut de art.71 alin.(5) teza a II-a din Statutul profesiei de
avocat, în vederea accederii la mandatul de consilier în cadrul
Baroului Dolj (fiind aleasă ca membru supleant în Adunarea generală
a Baroului Dolj din 14.03.2015);
Soluţia:S-a luat act de renunţare;
Av.Miulescu Nicoleta
-solicită suspendarea pentru incompatibilitate, în temeiul art.27 lit. a)
din Legea nr.51/1995, începând cu data de 27.03.2018;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Grecu Nicoleta Iuliana
-solicită suspendarea la cerere pentru a beneficia de concediu pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani, începând
cu data de 12.04.2018 până la data de 18.01.2020;
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Grecu Nicoleta Iuliana
-solicită suspendarea din Registrul curatorilor speciali ai Baroului
Dolj, începând cu 12.04.2018, având în vedere că de la această dată
se află în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de
până la doi ani;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Bălănescu Florin Cornel -cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 18.04.2018, ca urmare a
încetării stării de incompatibilitate;
-cerere de avizare şi înfiinţare cabinet de avocat;
Soluţia:S-a amânat soluţionarea în vederea completării dosarului profesional;
Av.Tache
Camelia, -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
suspendată
pentru
a exercitare a profesiei, începând cu data de 19.05.2018, ca urmare a
beneficia
de
concediu renunţării la concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă
pentru creşterea şi îngrijirea de până la doi ani;
copilului pentru perioada
01.11.2016 – 19.07.2018
Soluţia:S-a aprobat
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SCPAv.”Oancea, Răduleţu -Contract de conlucrare profesională nr.1 din 02.04.2018;
şi Gherghe” şi Cabinet de
avocat
Tudora
Radu
Leontin
Soluţia:S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
SCPAv.”Oancea, Răduleţu -Contract de conlucrare profesională nr.2 din 02.04.2018;
şi Gherghe” şi Cabinet de
avocat Ţapelea Bogdan Ion
Soluţia:S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea;
SCPAv.”Oancea, Răduleţu -Act adiţional nr.2/19.03.2018 privind modificarea pct.4.3 din
şi Gherghe” şi avocat Contractul de colaborare nr.861/22.05.2009;
Pruteanu Andreea
Soluţia:S-a luat act
SCPAv.”Oancea, Răduleţu -Act adiţional nr.1/19.03.2018 privind modificarea pct.3.4 din
şi Gherghe” şi avocat Contractul de colaborare nr.1154/11.07.2013;
Constantin Doina Mihaela
Soluţia:S-a luat act
SCPAv.”Oancea, Răduleţu -Act adiţional nr.1/19.03.2018 privind modificarea pct.3.4 din
şi Gherghe” şi avocat Contractul de colaborare nr.2189/09.11.2016;
stagiar Stoenac Dragoş
Marian
Soluţia:S-a luat act
SCPAv.”Oancea, Răduleţu -Act adiţional nr.1/19.03.2018 privind modificarea pct.3.4 din
şi Gherghe” şi avocat Contractul de colaborare nr.1155/11.07.2013;
Vancea Dragoş Alexandru
Soluţia:S-a luat act
SCA „Socoteanu&Popa” şi -Act adiţional privind modificarea Contractului de colaborare din
av.stag. Sandu Cosmin 08.11.2016;
Radulian
Soluţia:S-a luat act
SCA „Socoteanu&Popa” şi -Act adiţional privind modificarea Contractului de colaborare din
av.stag. Teodorescu Maria 08.11.2016;
Daniela
Soluţia:S-a luat act
Cabinet de avocat Gaciu -Convenţie de conlucrare profesională din 02.09.2017;
Victoria Irina(Baroul Dolj) -Act adiţional nr.1/05.01.2018 la Convenţia de conlucrare
şi SCA Epure, Lizac şi profesională;
Asociaţii”(Baroul
Bucureşti)
Soluţia:S-a luat act
Av.
Bratu
Mariana, -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi
pensionar pentru limită de menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a
vârstă
profesiei, în temeiul art.61din Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a aprobat
Av.
Găină
Viorel, -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi
pensionar pentru limită de menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a
vârstă
profesiei, în temeiul art.61din Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a aprobat
Av. Pătra Cristina
-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în
vedere pierderea celui emis anterior;
Soluţia:S-a aprobat
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Baroul Sălaj

-solicită sprijin financiar pentru lucrările de consolidare şi reabilitare
a Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin;
Soluţia:S-a aprobat sprijinirea financiară a lucrărilor de consolidare și reabilitare a Casei
Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin, județul Sălaj, cu suma de 10.000 lei.
Curtea de Apel Craiova
-Adresa nr.13088 din 19 martie 2018 privind programarea întâlnirilor
de lucru pentru anul în curs între conducerile administrative ale Curţii
de Apel Craiova, Tribunalului Dolj, Judecătoriei Craiova şi
Consiliului Baroului Dolj în data de 11 mai 2018 şi 02 noiembrie
2018, ora 12.00;
-pregătirea agendei discuţiilor pentru întâlnirea de lucru din 11 mai
2018;
Soluţia:S-a luat act de adresă; urmează să fie pregătită agenda discuţiilor pentru întâlnirea de
lucru din 11 mai 2018;
Just.Ghiţă Daniel
-plângere înregistrată sub nr.539 din 27.03.2018;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
Soluţia:A fost desemnat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul profesiei de
avocat;
Just.Ţigănuş Marinel şi -plângere înregistrată sub nr.366 din 01.03.2018;
Ţigănuş Mihaela
-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
Soluţia:A fost desemnat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul profesiei de
avocat;
Just.Ghiţă Mihaela
-plângerea înregistrată sub nr.428 din 22.03.2018;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:A fost desemnat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul profesiei de
avocat;
Just.Pavel Florin
-plângerea înregistrată sub nr.427 din 22.03.2018;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia: S-a amânat în vederea parcurgerii procedurii prevăzute de art.279 alin.5 din Statutul
profesiei de avocat;
Just.Tomescu Nicolae
-plângerea înregistrată sub nr.159/29.01.2018;
-înlocuirea consilierului-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1)
din Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:A fost înlocuit consilierul-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
S.C.EcoromFerconstruct
-plângere înregistrată sub nr.315/21.02.2018;
S.R.L.
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor desemnat pentru efectuarea
cercetării disciplinare prealabile şi în temeiul art.281 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat
s-a decis clasarea cauzei, având în vedere că faptele indicate în sesizare nu constituie o abatere
care să angajeze răspunderea disciplinară;
Just.S.C.Gates Industries
-plângere înregistrată sub nr.401/07.03.2018;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia:S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor desemnat pentru efectuarea
cercetării disciplinare prealabile şi în temeiul art.281 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat
s-a decis clasarea cauzei, având în vedere că faptele indicate în sesizare nu constituie o abatere
care să angajeze răspunderea disciplinară;
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Av.Lucian Bernd Săuleanu

31

Soluţia: S-a aprobat
S.C. Themis SRL

V.

Soluţia: S-a aprobat
Av.Lucian Bernd Săuleanu

VI.
1

2

3

-propunere privind înlocuirea consilierului desemnat să reprezinte
Consiliul Baroului Dolj în Dosarul disciplinar nr.2/2018, aflat pe
rolul Comisiei de Disciplină;
-aprobarea Situaţiei financiare pentru anul 2017 şi a Bilanţului la data
de 31.12.2017;

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
10 mai 2018, ora 14.00;
Soluţia: S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 10 mai 2018, ora 14.00;
Lucrări înregistrate după publicarea pe site a Ordinii de zi:
Av.Cojocaru Alina Mihaela -solicită să se ia act că începând cu data de 01.01.2018 desfăşoară o
altă activitate cu profil juridic, motiv pentru care solicită radierea de
pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei.
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a amânat soluţionarea, în vederea precizării obiectului cererii.
Av.Florea Alexandru
-solicită sprijin financiar în vederea participării la Campionatul
Mondial de Fotbal al Avocaţilor – Mundiavocat, care se va desfăşura
în Spania în perioada 03.05.3018 – 13.05.2018;
Soluţia:S-a aprobat în parte acordarea unui sprijin financiar;
Av.Negrilă
Maria -solicită în temeiul art.28 lit.d din Legea nr.51/1995 suspendarea la
Magdalena
cerere, începând cu data de 18.04.2018 pe o perioadă nedeterminată.
-referat contabilitate;
Soluţia:S-a aprobat
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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