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CONSILIUL BAROULUI DOLJ

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 13 decembrie 2018
ORDINEA DE ZI
cu soluţiile adoptate
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Invitaţi la şedinţă:
Membrii Consiliului de Administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor
Av.Orăşel Codreanu Raluca
Av.Clenciu Constantin, av.Ciocoiu Florin, av.Cojocaru Marian şi av.Sandu Petre
Evenimente:
Dezvelire Placă aniversară cu ocazia Centenarului, în semn de recunoştinţă şi omagiu pentru
avocaţii care şi-au adus contribuţia la Marea Unire din 1918 şi Bust Dem D.Stoenescu, Decanul
Baroului Dolj în perioada 1921-1934;
Depunere jurământ:
Av.Ghiţuică Constantin Lucian, primit în profesie ca avocat stagiar în sesiunea din septembrie 2018
a Examenului de admitere în profesia de avocat;
Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-Tabel
cu
rezultatele
obţinute
de
candidaţi
la
Examenul de absolvire a I.N.P.P.A, sesiunea 25 noiembrie 2018,
Centrul Teritorial Craiova INPPA;
Soluţia: S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind şedinţa Consiliului UNBR din 07-08 decembrie
2018;
Soluţia: S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind Calendarul activităţilor UNBR pentru anul 2019,
aprobat prin Decizia Consiliului UNBR 398 din 07-08 decembrie
2018;
Soluţia: S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind Decizia nr.399 din 08 decembrie 2018 a
Consiliului UNBR, prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente
nr. 359/06.10.2018 privind validarea examenului de primire în
profesie – sesiunea august 2018;
Soluţia: S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind Decizia nr.400 din 08 decembrie 2018 a
Consiliului UNBR, privind organizarea Examenului de primire în
profesie, sesiunea martie 2019;
Soluţia: S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind Balul Baroului Dolj care va avea loc la data de
14.12.2018, ora 19.00, la Sala Oltenia Ballroom (str. Henry Ford, nr.
8, Craiova);
Soluţia: S-a luat act
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IV.
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Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare privind Situaţia la zi a avocaţilor care nu au depus poliţa
de asigurare profesională pentru anul în curs;
Soluţia: S-a luat act, urmând a se proceda la notificarea avocaţilor care nu au depus poliţa de
asigurare profesională pentru anul în curs
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare - desfăşurare Campanie umanitară „Fii bun şi dăruieşte
de Crăciun!”
Soluţia: S-a luat act de informare
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind participarea la şedinţa Comisiei pentru cercetarea
abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din cadrul Senatului
României, care s-a desfăşurat la data de 11.12.2018 la Bucureşti;
Soluţia: S-a luat act de informare
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-răspuns Ministerul Justiţiei cu privire la demersurile Baroului Dolj
pentru asigurarea plăţii onorariului din oficiu;
Soluţia: S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare organizare conferinţă – adresa nr.1898 din 12.12.2018;
Soluţia:S-a respins
Contabil-şef Anca Rusu
-referat privind inventarierea patrimoniului Baroului Dolj la
31.12.2018;
Soluţia: S-a luat act de referat; s-a stabilit Comisia de inventariere
Contabil-şef Anca Rusu
-referat privind întocmirea declaraţiei unice cu privire la
indemnizaţiile membrilor comisiilor din cadrul Baroului Dolj, ]n
sensul calculării raportat la numărul de ore;
Soluţia: S-a luat act de referat; s-a aprobat propunerea
Contabil-şef Anca Rusu
-referat privind acordarea drepturilor salariale prevăzute în
contractele individuale de muncă;
Soluţia: S-a luat act de referat; s-a aprobat propunerea, conform contractelor individuale de
muncă
Contabil-şef Anca Rusu
-referat privind H.G.nr.937/2018;
Soluţia: S-a luat act de referat, urmând a se face aplicarea prevederilor H.G.nr.937/2018,
începând cu 01.01.2019, sens în care se vor întocmi acte adiţionale la contractele individuale de
muncă
Propuneri:
Av. Lucian Bernd Săuleanu -Premiile Baroului Dolj pentru anul 2018; propuneri;
Soluţia: S-a stabilit acordarea următoarelor premii pentru anul 2018:
1.Premiul Speranţa - avocaţilor cu rezultate deosebite în perioada stagiului profesional,
respectiv avocatului care a obţinut cel mai bun rezultat la Examenul de primire în profesie ca
avocat stagiar, sesiunea septembie 2018 - Miertoiu Mihai Cristian şi avocatului care a promovat
Examenul de definitivat cu cel mai mare punctaj - Dăogaru Camelia Mihaela
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2.Premiul Iustitia – avocatului Stoenac Dragoş Marian, pentru contribuţia adusă la editarea
Revistei Baroului Dolj
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-Propunere privind susţinerea iniţiativei de adoptare a unui nou Cod
Comercial Român, grup coordonat de prof.univ.dr.Gheorghe
Piperea;
Soluţia: S-a aprobat propunerea
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Av. Lucian Bernd Săuleanu -Calendar evenimente Baroul Dolj pentru anul 2019;
Soluţia: Consiliul baroului stabileşte datele pentru desfăşurarea Adunării generale ordinare
elective, respectiv 16 martie 2019, ora 10.00 – prima convocare şi 23 martie 2019, ora 10.00 a doua convocare, precum şi termenul limită în vederea depunerii candidaturilor, 01 martie
2019 (inclusiv), sens în care se va completa cu aceste date Regulamentul de organizare a
alegerilor organelor de conducere ale baroului, adoptat în şedinţa de consiliu din 15 noiembrie
2018;
S-a amânat pentru şedinţa din luna ianuarie 2018 Calendarul de evenimente ale Baroului Dolj
pentru anul 2019
Av. Lucian Bernd Săuleanu -Programul de lucru al baroului în perioada sărbătorilor de iarnă;
Soluţia: S-a stabilit programul de lucru, urmând a fi publicat pe site-ul baroului
Av. Răzvan Rocşoreanu
-propunere organizare competiţie sportivă de ski;
Soluţia: S-a aprobat propunerea
Cereri:
Av.stag.Ghiţuică Constantin -solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de
Lucian
exercitare a profesiei începând cu data de 13.12.2018;
-contract de colaborare încheiat cu forma de exercitare a profesiei
„Ţapelea Bogdan – Cabinet de avocat”;
Soluţia: S-au aprobat cererile
Av.Dinică Carmen
-cerere de transfer din Baroul Olt în Baroul Dolj;
(Baroul Olt)
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de
01.01.2019;
-cerere avizare şi înregistrare cabinet individual;
-referat verificare dosar;
Soluţia: S-a amânat
Av.Drăgan Florin
-cerere de transfer din Baroul Olt în Baroul Dolj;
(Baroul Olt)
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de
01.01.2019;
-cerere avizare şi înregistrare cabinet individual;
-referat verificare dosar;
Soluţia: S-au aprobat cererile
Av.Eliade Teea
-cerere de transfer din Baroul Bucureşti în Baroul Dolj;
(Baroul Bucureşti)
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de
22.10.2018;
-cerere avizare şi înregistrare cabinet individual;
-referat verificare dosar;
Soluţia: S-au aprobat cererile
Av.Ilinca-Mocofan
Elena -solicită suspendarea la cerere începând cu data de 11.12.2018 până
Alexandra
la data de 07.08.2020, pentru a beneficia de concediu pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Popescu Elena Mihaela
-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 21.12.2018 până
la data de 17.08.2020, pentru a beneficia de concediu pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;
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Soluţia: S-a aprobat
Av.Cojocaru Cornel

-solicită să se ia act de încetarea activităţii profesiei de avocat şi
radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi începând cu data de
01.01.2019, în vederea pensionării pentru retragere definitivă din
profesie;
-referat contabilitate;

Soluţia: S-a aprobat
Av.Ciurea Alina Lorena -cerere de radiere de pe Tabloul avocaţilor definitivi al Baroului Dolj,
(fostă Stanciu)
începând cu data de 01.12.2018, ca urmare a aprobării transferului
în Baroul Bucureşti prin Decizia nr.2298/1/20.11.2018 şi Deciziei
nr.2298/2/20.11.2018;
Soluţia: S-a aprobat
„Mărgărit,
Florov -Acord de încetare a Contractului de conlucrare profesională
&Asociaţii – Societate nr.288/09.06.2016, începând cu data de 28.11.2018;
Civilă de Avocaţi”(Baroul
Bucureşti) şi „Cabinet de
avocat Chirică Andreea
Veronica” (Baroul Dolj)
Soluţia: S-a luat act
Ciuraru, Lohan, Manole şi -Convenţie de conlucrare ;
Asociaţii – Societate Civilă
de
Avocaţi(Baroul
Bucureşti) şi „Cabinet de
avocat Chirică Andreea
Veronica”(Baroul Dolj)
Soluţia: S-a avizat
Jercan,
Gheorghe, -Contract de conlucrare profesională;
Vlad&Asociaţii – Societate
Civilă de Avocaţi(Baroul
Galaţi) şi „Marinescu Alina
Cabinet de avocat”
(Baroul Dolj)
Soluţia: S-a avizat
Mocanu si Asociaţii – -Act adiţional nr.1/08.10.2018 privind încetarea începând cu data de
SPRL(Baroul Bucureşti)
01.11.2018 a contractului de conlucrare profesională;
şi Cabinet de avocat
Nicoleta Luminiţa Şalplahta
(Baroul Dolj)
Soluţia: S-a luat act
Cabinet de avocat Dinu -Act adiţional nr.1/29.11.2018 privind modificarea începând cu
Sorin
Laurenţiu(Baroul 01.12.2018 a art.1, alin.1 din Convenţia de conlucrare profesională
Bucureşti) şi Cabinet de din 01.11.2018;
avocat Nicoleta Luminiţa
Şalplahta (Baroul Dolj)
Soluţia: S-a luat act
Mocanu si Asociaţii – -Act adiţional nr.3/08.10.2018 privind încetarea începând cu data de
SPRL(Baroul Bucureşti)
01.11.2018 a Contractului de colaborare din 22.12.2016;
şi
avocat
Văduva
Cătălina(Baroul Dolj)
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Soluţia: S-a luat act
Cabinet de avocat Dinu -Act adiţional nr.1/29.11.2018 privind modificarea începând cu
Sorin Laurenţiu (Baroul 01.12.2018 a art.4, alin.4.4 din Contractul de colaborare din
Bucureşti) şi avocat Văduva 01.11.2018;
Cătălina(Baroul Dolj)
Soluţia: S-a luat act
Av.Mirea Marin
-solicitare rectificare date card CCBE;
Soluţia: Se va restitui cardul către UNBR, pentru îndreptarea erorii şi emiterea unui alt card.
Referitor la solicitarea de rectificare a datelor în fişa personală, având în vedere art.310, alin.5
din Statutul profesiei de avocat, se va menţiona data înscrierii pe Tabloul avocaţilor definitivi cu
drept de execiţiu al profesiei
Av.Oana
Ştefania -informare incident din 19.11.2018;
Anghelescu
Soluţia: S-a luat act
Casa Judeţeană de Pensii -Adresa nr.57845/19.11.2018 către S.C. Themis SRL referitor la
Vîlcea
domnul Nicolescu Tatian Ionel;
Nicolescu Tatian Ionel
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Soluţia: S-a luat act
Judecătoria Craiova

-informare cu privire la Adresa nr.57845/19.11.2018 a casei
Judeţene de Pensii Vîlcea;
-sesizarea înregistrată su br.1568/24.10.2018 privind exercitarea
profesiei de către doamna avocat Lăinescu Cristina în Dosarul
nr.7205/215/2017, în perioada 13.03.2017 – 16.10.2018, în calitate
de apărător ales.
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

Soluţia: S-a amânat pentru parcurgerea procedurii prevăzute de art.279 alin.(3) din Statutul
profesiei de avocat
Curtea de Apel Craiova
-Adresa nr.292/54/2018 din 22.09.2018 – Sentinţa penală nr.132 din
21.06.2018, definitivă prin Decizia ICCJ nr.222/A din 20.09.2018;
UNBR

-solicită să comunicăm măsurile luate cu privire la Adresa
nr.292/54/2018 din 22.09.2018;
-referat consilier-raportor;
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Soluţia: S-a amânat
Filiala Dolj a Casei de -Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
Asigurări a Avocaţilor
profesionale, de care Consiliul de administraţie al Filialei Dolj CAA a
luat act la data de 05.12.2018;
-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri;
Soluţia: S-a luat act
Av.Tomiţă Florin George
-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.25 din
09 iulie 2018, prin care s-a admis în parte cererea de restituire
onorariu formulată de justiţiabilul Bugiu Ion Daniel;
-referat verificare contestaţie;
Soluţia:S-a respins ca neîntemeiată
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VI.

Justiţiabilii
Drăgănescu -plângere înregistrată sub nr.1560 din 22.10.2018;
Dorin Ovidiu Gheorghe, -referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Drăgănescu Dan Răsvan şi
Statutul profesiei de avocat;
Poenaru Alexandru-Mihai
Soluţia: S-a amânat pentru parcurgerea procedurii prevăzute de art.279 alin.(5) din Statutul
profesiei de avocat privind ascultarea părţilor
Boureanu Alexandru,
-plângere înregistrată sub nr.1451/01.10.2018;
în calitate de Manager al -referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Teatrului Naţional „Marin Statutul profesiei de avocat;
Sorescu” din Craiova
Soluţia: S-a amânat pentru parcurgerea procedurii prevăzute de art.279 alin.(5) din Statutul
profesiei de avocat privind ascultarea părţilor
Just.Dăbuleanu George Alin -plângere înregistrată sub nr.1400 din 21.09.2018;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia: S-a amânat pentru parcurgerea procedurii prevăzute de art.279 alin.(5) din Statutul
profesiei de avocat privind ascultarea părţilor
Just.Ghiţă Cristian
-plângere înregistrată sub nr.1280/22.08.2018;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor. În temeiul art.281 alin.1 din Statutul
profesiei de avocat, s-a clasat cauza
Just.Manafu Ionel
-plângere înregistrată sub nr.1233/07.08.2018;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;
Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor. În temeiul art.281 alin.1 din Statutul
profesiei de avocat, s-a clasat cauza, nefiind identificate abateri disciplinare
Just.Diaconescu Iulica
-plângere înregistrată sub nr.1805/27.11.2018;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat
Pawel Krzemieniecki,
-sesizare înregistrată la noi sub nr.1878/10.12.2018;
Secretary of Smart Spin Ltd -desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
Soluţia: S-a amânat în vederea depunerii unei sesizări cu semnătură olografă şi a unor dovezi
suplimentare în susţinerea aspectelor sesizate; se va efectua adresă către petent în acest sens;
Just.Boicea Elvira Mirabela -plângere înregistrată sub nr.1402/22.09.2018;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat
Filip Niculina Simona
-contestaţie împotriva Deciziei nr.465 din 16.12.2010 a Consiliului
Baroului Dolj
Soluţia: S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 17 ianuarie 2019, ora 14.00;
Soluţia: S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 17 ianuarie 2019, ora 14.00;
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Lucrări înregistrate după publicarea pe site a Ordinii de zi:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind Hotărârile Consiliului U.N.B.R. privind sistemul
C.A.A., adoptate în şedinţa din 07-08 decembrie 2018;
-Hotărârea nr.410 din 07-08 decembrie 2018 a Consiliului U.N.B.R.
privind cotele de contribuţie la sistemul C.A.A.
Soluţia: S-a luat act
Săuleanu şi Asociaţii - -Contract de conlucrare profesională;
SPARL(Baroul Dolj)
şi
Capizisu&Asociaţii – SCA
(Baroul Bucureşti);
Soluţia: S-a avizat
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere demersuri către Ministerul Justiţiei pentru dobândirea
calităţii de agent AEGRM;
Soluţia: S-a aprobat

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

