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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 14 martie 2019

ORDINEA DE ZI cu soluţiile adoptate

I.
1

Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu

-Adunarea Generală a Baroului Dolj, 16 martie 2019, ora 10.00 –
detalii organizatorice:
-Prezentare Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru
anul 2018 ;
-Raportul Comisiei de Cenzori privind activitatea desfăşurată şi
analiza execuţiei bugetare pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018;
-Proiect de Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
-completare ordine de zi Adunare Generală:
-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.Radu Marinescu – propuneri modificări legislative;
-av.Giorgiana-Narcisa Ciobanu – solicitare completare Ordine de
zi ;

Soluţia: S-a luat act de materialele întocmite pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 şi de
Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, documente ce vor fi prezentate
Adunării Generale din 16 martie 2019; Materialele vor fi publicate pe Contul Avocatului ;
S-a luat act de propunerile formulate, urmând a fi completată ordinea de zi a adunării ;
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Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare rezultate examen de primire în profesia de avocat,
Av.Ion
Turculeanu, sesiunea martie 2019;
Vicepreşedinte UNBR,
Av.Daniel Ghiţă, director
CT Craiova INPPA
Soluţia: S-a luat act de informare
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare privind Situaţia la zi a avocaţilor care nu au depus poliţa
referat Laurenţiu Vîlceanu
de asigurare profesională pentru anul în curs;
Soluţia: S-a luat act de situaţia prezentată, urmând a se proceda la notificarea celor 9 avocaţi
care nu au depus poliţa de asigurare profesională pentru anul în curs;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare demersuri Consiliul Concurenţei privind activitatea
AEGRM (RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobilliară) ;
Soluţia: S-a luat act
Av.Alin Clincea
-informare petiţie către Avocatul Poporului privind nerespectarea
Legii nr.51/1995;
Soluţia: S-a luat act
Av.Bianca Predescu
-informare demers scriere Istoria Baroul Dolj
Soluţia: S-a luat act
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II.

Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare acces gratuit conferinţe Universul Juridic;
şi
Av.Dragoş Nicu
Soluţia: S-a luat act
Av.Bianca Acrivopol şi
-informare eveniment din 8 Martie 2019;
Contabil-şef Anca Rusu
Soluţia: S-a luat act
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-informare demers către Asociaţia de Proprietari privind schimbarea
faţadei de cornier dinspre b-dul Carol I;
Soluţia: S-a luat act, consiliul a aprobat efectuarea demersului către Asociaţia de Proprietari
Propuneri:

1

Av.Bogdan Mihăloiu
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-propunere reducere taxă reînscriere pentru avocaţii suspendaţi la
cerere;
Soluţia: S-a aprobat propunerea în sensul reducerii taxei de reînscrierea pe tablou a avocaţilor
suspendaţi la cerere de la 1500 lei la 500 lei, începând cu data de 14.03.2019;
Av.Dragoş Nicu şi
-analiză oferte program legislativ - Wolters Kluwer şi EBAS ;
contabil şef Anca Rusu
Soluţia: S-au analizat ambele oferte şi s-a aprobat achiziţionarea unui pachet legislativ;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
- Contract servicii de creare şi administrare site şi bază de date;
şi contabil şef Anca Rusu
-audit sumar site şi bază de date barou;
Soluţia: S-a luat act de auditul efectuat şi s-a aprobat încheierea unui contract de servicii pentru
crearea şi administrare site şi bază de date, începând cu data de 01.04.2019;
Av. Lucian Bernd Săuleanu -propunere întâlnire /masă rotundă cu notarii publici şi executorii
Av.Dragoş Nicu
judecătoreşti
Av.Cristian Diaconu-Florea -informare privind participarea la programul JUST ACCES din 28.02 –
Av.Elena Pădeanu
01.03.2019;
Soluţia: S-a aprobat propunerea, urmând ca la şedinţa din luna aprilie să se stabilească detaliile
de organizare a celor două întâlniri
S-a luat act de informarea privind participarea la programul JUST ACCES din 28.02 – 01.03.2019;
Av.Bianca Predescu
-propunere atribuire denumire „Ion Predescu” pentru Biblioteca
Baroului Dolj ;
Soluţia: S-a amânat pentru şedinţa următoare
Av.Cristian Diaconu-Florea -reeditare decizie privind reglementarea activităţii SAJ, cu
modificările aduse ca urmare a încheierii Protocolului privind
onorariile din oficiu;
Soluţia: S-a aprobat
Av. Lucian Bernd Săuleanu -propunere punct de vedere privind modificarea Legii nr.514/2003
privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi
investigaţia Consiliului Concurenţei privind activitatea U.N.B.R., în
calitate de operator AEGRM (RNPM - Registrul Naţional de
Publicitate Mobilliară);
Soluţia: S-a luat act şi s-a aprobat demersul privind modificarea Legii nr.514/2003 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi investigaţia Consiliului Concurenţei
privind activitatea UNBR în calitate de operator RNPM, urmând a fi solicitate informaţii legate
de stadiul investigaţiei, consecinţele acesteia şi persoana care a formulat sesizarea; a fost
mandatat domnul av.Ion Turculeanu, Vicepreşedintele UNBR să susţină propunerea Baroului
Dolj legată de investigaţia privind activitatea U.N.B.R., în calitate de operator AEGRM şi
demersul privind modificarea Legii nr.514/2003;
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Av. Lucian Bernd Săuleanu -propunere reducere cheltuieli deplasări şedinţe UNBR;
Soluţia: S-a aprobat propunerea
Av. Lucian Bernd Săuleanu -Încheiere Convenţie pentru efectuare stagii de practică cu studenţii
Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova,
Universitatea Spiru Haret;
Soluţia: S-a aprobat
Cereri:
Av.Răduţ Cristina
-solicitare punct de vedere privind compatibilitatea exercitării
activităţii de auditor public intern cu exercitarea profesiei de avocat;
Soluţia: S-a luat act de solicitare, urmând a fi transmisă către U.N.B.R. în vederea formulării unui
punct de vedere
Av.Chionea Gheorghe
-solicitare punct de vedere privind aplicarea art.56, alin.(1) din OG
nr.92/2003(actual Legea nr.207/2015;
Soluţia: S-a luat act de solicitare; urmează a fi purtată corespondenţă cu AJFP Dolj, DGRFP
Craiova şi Ministerul Finanţelor cu privire la aplicarea art.56, alin.(1) din OG nr.92/2003(actual
Legea nr.207/2015 în ceea priveşte contractele de aisitenţă juridică;
Av.Mircea Larisa Victoria
-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 01.03.2019 până
la data de 14.11.2020 pentru a beneficia de concediu pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Florea Camelia
-solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu data de
25.02.2019;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Băzăvan Rari Florin
-solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu data de
01.03.2019;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Nicola Anne-Marie
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
(suspendată
pentru exercitare a profesiei începând cu data de 01.04.2019, ca urmare a
concediu de creştere şi renunţării la starea de suspendare la cerere;
îngrijire copil în vârstă de
până la doi ani)
Soluţia: S-a aprobat
Av.Scafa
Cristina -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
Magdalena
exercitare a profesiei începând cu data de 14.02.2019, ca urmare a
(suspendată
pentru încetării stării de suspendare la cerere;
concediu de creştere şi
îngrijire copil în vârstă de
până la doi ani)
Soluţia: S-a aprobat
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Av.Purge Laura-Maria

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 14.02.2019;

Soluţia: S-a aprobat
Av.Chionea Gheorghe şi -solicită să se ia act de încetarea activităţii Societăţii civile de avocaţi
av.Bîcu Lenuţa „Chionea şi Asociaţii”, începând cu data de 01.04.2019;
asociaţi SCA Chionea şi
Asociaţii
Soluţia: S-a luat act de încetarea activităţii Societăţii civile de avocaţi „Chionea şi Asociaţii”,
începând cu data de 01.04.2019;
Av.Chionea Gheorghe
-solicită avizare şi înregistrare cabinet de avocat, începând cu data
de 01.04.2019;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Bîcu Lenuţa
-solicită avizare şi înregistrare cabinet de avocat, începând cu data
de 01.04.2019;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Pălan-Răducu Anca
-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Brătan-Zuică Ramona
- solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional;
Soluţia: S-a aprobat
Av.SCPAv.”Oancea,
-solicită să se ia act de modificarea pct 3.4 din Contractul de
Răduleţu şi Gherghe” şi
colaborare nr.59/11.01.2019, începând cu data de 01.03.2019,
Av.def.Bureţea Constantin conform Actului adiţional nr.1/01.03.2019
Soluţia: S-a luat act
Ţapelea Bogdan - Cabinet -Act adiţional nr.2/07.03.2019 privind reziliere de comun acord a
de avocat şi
contractului de colaborare nr.1760/10.12.2018, începând cu data de
Av.stag.Ghiţuică Constantin 01.04.2019;
Lucian
Soluţia: S-a luat act
Răzvan Nicoliţă – Cabinet -solicită avizarea şi înregistrarea Contractui de colaborare, începând
de avocat şi
cu 01.04.2019
Av.stag.
Ghiţuică
Constantin Lucian
Soluţia: S-a aprobat
Băncioi Cătălin – Cabinet -Contract de conlucrare profesională
de avocat şi
Goga Adriana – Cabinet de
avocat
Soluţia: S-a avizat
Av.Ion-Şerban Constantin
-solicită radierea din Tabloul avocaţilor definitivi începând cu data
de 01.03.2019;
-referat contabilitate;
Soluţia: S-a aprobat
Av.Gruia Ionel
-solicită încuviinţare pentru continuarea exercitării profesiei şi
menţinerea pe Tabloul avocaţilor cu drept de exerciţiu al profesiei,
în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;
Soluţia: S-a aprobat
Av. Pădeanu Elena
-solicită încuviinţare pentru continuarea exercitării profesiei şi
menţinerea pe Tabloul avocaţilor cu drept de exerciţiu al profesiei,
în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;
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Soluţia: S-a aprobat
Av.Ciovică Ionela Roxana
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Soluţia: S-a aprobat
Av.Popa Georgeta
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Soluţia: S-a aprobat
Av.Ciocoiu Florin
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-solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj la
Judecătoria Craiova, Tribunalul Dolj şi Curtea de Apel Craiova
-solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj la
Judecătoria Craiova, Tribunalul Dolj şi Curtea de Apel Craiova

-solicită înscrierea în Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj la
Judecătoria Craiova, Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova,
Judecătoria Filiaşi, Judecătoria Băileşti, Judecătoria Calafat şi
Judecătoria Segarcea
Soluţia: S-a aprobat înscrierea în Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj la Judecătoria
Craiova, Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova
Av.Digă Alexandru
-solicită înscrierea în Registrul de asistenţă judiciară;
Av.Cealîcu Diana
Av.Bîscă Vasile Alin
Av.Dinu Mioara Nadia
Av.Vlăduţu Viorel
Av.Defta Alina
Av.Armăşelu Alin
Av.Clincea Alin
Av.Purge Laura Maria
Soluţia: S-au aprobat cererile
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Av.Dinică Carmen
-solicitare privind repartizarea de oficii;
Soluţia: S-a aprobat solicitarea
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Av. Drăgan Florin

-solicită aprobare pentru emiterea şi utilizarea contractelor de
asistenţă juridică personalizate şi acordarea de serii unice, conform
art.122 alin.4 şi 5 din Statutul profesiei de avocat;

Soluţia: S-a aprobat
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Florea Andrei,
Baroul Dolj

salariat -invitat la şedinţă;

Soluţia: S-a prezentat la şedinţă dl.Florea Andrei şi i s-a atras atenţia cu privire la sesizarea
înregistrată sub nr.333/15.02.2019; pentru verificarea aspectelor sesizate, a fost constituită o
comisie disciplinară;
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Tudor
Lucia,
salariată -solicitare prelungire contract individual de muncă pentru o
Baroul Dolj
perioadă de 1 an şi 6 luni;
Soluţia: S-a respins solicitarea; s-a constatat încetarea de drept a contractul individual de
muncă, având în vedere că îndeplineşte condiţiile cumulative de vârstă standard şi stagiu minim
de cotizare pentru pensionare, conform art. 56, alin. (1), lit. c) din Legea nr.53/2003 - Codul
Muncii
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Voicu Elena

-cerere angajare;

Soluţia:S-a aprobat angajarea începând cu data de 01.04.2019 pentru postul de femeie de
serviciu;
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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 06.03.2019;
-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri;
Soluţia: S-a luat act
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Parchetul de pe lângă -ne transmite Ordonanţa nr.855/P/2018 din 31.01.2019 pentru a
Curtea de Apel Craiova
aprecia şi dispune cu privire la abaterea disciplinară de asistenţă
juridică acordată în perioada suspendării de către avocat Lăinescu
Cristina;
Judecătoria Craiova
-sesizarea înregistrată sub nr.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 în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;
Soluţia: S-a luat act de referat şi s-a decis exercitarea acţiunii disciplinare împotriva doamnei
Lăinescu Cristina Valeria
Just.Popescu Nicoleta
-plângere înregistrată sub nr.474 din 11.03.2019;
-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.Adam Marian
-plângere înregistrată sub nr.347 din 20.02.2019;
-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.Păun Rodica
-plângere înregistrată sub nr.386 din 27.02.2019;
-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.Rădoi Cornelia
-plângere înregistrată sub nr.228 din 31.01.2019;
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor şi s-a decis clasarea cauzei
Just.Dobrescu Gabriela şi -plângere înregistrată sub nr.1965 din 28.12.2018;
Dobrescu Ştefan
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor şi s-a decis clasarea cauzei,
având în vedere că nu a fost constatată săvârşirea vreunei abateri disciplinare
Just.Teodorescu Elena Iulia -plângere înregistrată sub nr.27 din 08.01.2019;
-referat consilier-raportor
Soluţia: S-a amânat în vederea completării cercetărilor în cauză
Pawel Krzemieniecki,
-sesizare înregistrată la noi sub nr.1878/10.12.2018;
Secretary of Smart Spin Lt
-referat consilier-raportor;
Soluţia: S-a amânat în vederea completării cercetărilor în cauză
Justiţiabilii
Drăgănescu -plângere înregistrată sub nr.1560 din 22.10.2018;
Dorin Ovidiu Gheorghe, -referat consilier-raportor;
Drăgănescu Dan Răsvan şi

32

33

34

35

36

37

38

39

40

IV.

Poenaru Alexandru-Mihai
Soluţia: S-a amânat în vederea completării cercetărilor în cauză
Just.Boicea Elvira Mirabela -plângere înregistrată sub nr.1402/22.09.2018;
-referat consilier-raportor;
Soluţia: S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor şi s-a decis clasarea cauzei,
având în vedere că petenta a renunţat la plângerea formulată;
Av.Lucian Bernd Săuleanu
-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 20.04.2019, ora 11.00;
Soluţia: S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 20.04.2019, ora 11.00;

Av.Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

