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În temeiul prevederilor art.51, 52, 53 şi 54 din Legea nr.51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi şi prevederilor
art.67 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ
în ziua de
sâmbătă, 16 martie 2019, ora 10.00
cu următoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate al Consiliului şi al Decanului Baroului Dolj pentru anul 2018
2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului
Dolj în anul 2018
3. Raportul Comisiei de Disciplină pentru anul 2018
4. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2019
5. Discuţii:
-Propunere privind modificarea art.14, lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
-Propunere privind majorarea onorariilor pentru avocaţii care asigură asistenţa
judiciară din oficiu
Alte propuneri formulate:
-av.Radu Marinescu – Propuneri de modificare a legislatiei profesiei de avocat,
înregistrate sub nr.379/26.02.2019;
-av.Lucian Bernd Săuleanu – Având în vedere contribuţiile pe care avocaţii
Baroului Dolj le achită către U.N.B.R. (80.000 lei anual), se impune solicitarea
justificării activităţilor desfăşurate de U.N.B.R. în beneficiul avocaţilor din Baroul
Dolj;
-av.Narcisa Ciobanu – Propuneri înregistrate sub nr.455/08.03.2019: accesul
gratuit al avocaţilor stagiari şi al avocaţilor juniori (avocaţi definitivi cu vechime
de până la 5 ani) la toate conferinţele, seminariile, colocviile, activităţile
organizate de Baroul Dolj, indiferent de natura acestora; întâlnire lunară între
cele două categorii de avocaţi enunţate mai sus şi Decanul Baroului Dolj pentru
sesizarea unor probleme cu care se confruntă şi identificarea unor soluţii;
înfiinţarea unui grup de lucru consultativ la nivelul Baroului Dolj care să identifice
anual posibilitatea realizării unor schimburi de experienţă cu avocaţi din barouri
ale spaţiului comunitar (vizite de lucru, proiecte comune, etc.); înfiinţarea unui
grup consultativ care să sesize eventuale abuzuri săvârşite împotriva colegilor
avocaţi;
6. Descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din anul 2018
7. Aprobarea Proiectului de buget de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru
anul 2019
8. Alegerea Decanului Baroului Dolj
9. Alegerea membrilor Consiliului Baroului Dolj
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10. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori
11. Alegerea membrilor Comisiei de disciplină
12. Alegerea delegaţilor Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor 2019 şi precizarea
mandatului acestora ţinând cont de priorităţile Baroului Dolj
13. Propunerea candidaţilor pentru Comisia Centrală de Disciplină
14. Alegerea reprezentanţilor pentru Consiliul U.N.B.R.
Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în Sala ”Amza Pellea” a
Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.11, jud.Dolj.
În cazul în care cvorumul Adunării Generale nu este legal constituit,
următoarea adunare se va desfăşura la data de 23 martie 2019, ora 10.00, în
aceeaşi locaţie.
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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