www.barouldolj.ro

CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 08 august 2019
ORDINEA DE ZI

I.
1

Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu
Av.Daniel Ghiţă

2

Av.Cristian Diaconu Florea

-informare corespondenţă SAJ privind implementarea Protocolului
tripartit încheiat la 14.02.2019;

3

Contabil şef Anca Rusu

-situaţia privind restanţele la plata onorariilor din oficiu în 2019;

4

Av.Lucian Bernd Săuleanu
referat Laurenţiu Vîlceanu

-informare privind Situaţia la zi a avocaţilor care nu au depus poliţa
de asigurare profesională pentru anul în curs;

5

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-CertSign - Ofertă semnătură electronică pentru membrii Baroului
Dolj;

6

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare - Adrese Inspecţia Judiciara din 06.08.2019 şi 07.08.2019
prin care se solicită comunicarea relaţiilor privind modul de
colaborare a doamnelor/domnilor Gherghina Lotus Manuela,
Gherghină Claudiu Angelo, Şelea Mircea Mugurel şi Ilie Carmen,
judecători în cadrul Curţii de Apel Craiova, cu avocaţii din Baroul
Dolj, comunicare necesară în vederea candidaturilor la Inalta Curte
de Casaţie şi Justiţie;

II.
1

Propuneri:
Av.Lucian Bernd Săuleanu

III.
1

Cereri:
Av.Plăiaşu Maria Cristina suspendată la cerere

-verificarea dosarelor de înscriere la Examenul de primire în profesia
de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar)
și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit
examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august
2019;
-validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în
profesia de avocat a candidaţilor înscrişi, prevăzute de Legea
nr.51/1995 și de Statutul profesiei de avocat ;

-programul Baroului Dolj în zilele de 15 şi 16 august 2019;

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 07.09.2019, ca urmare a
încetării concediului de creştere a copilului;

2

Av.Zaharia Alexandru
suspendat la cerere

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 07.09.2019, ca urmare a
încetării concediului de creştere a copilului;

3

Av.Milosav Ana Maria
suspendată la cerere

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 26.07.2019, ca urmare a
încetării concediului de creştere a copilului;

4

Av.Vane Anne Marie Elena
suspendată la cerere

-solicită prelungirea stării de suspendare şi menţinerea pe Tabloul
avocaţilor suspendaţi la cerere pe o durată nedeterminată, având în
vedere că la data de 25.07.2019 i-a încetat concediul pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 3 ani;

5

Av.Bogheanu
Adriana -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
Mirela (fostă Velescu)
avocat;

6

Av.Radu Monica
Rădulescu)

7

Av.Bosneanu Alecsandru

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi
menţinerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a
profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

8

Av.Fratoştiţeanu Claudia

-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 01.09.2019 pe o
perioadă nedeterminată;
-referat contabilitate;

9

Av.def.Albu Alin Sorin

-solicită suspendarea la cerere începând cu data de 01.08.2019 pe o
perioadă nedeterminată;
-referat contabilitate;

10

Av.Bogoiu Narcis,
transferat
în
Bucureşti

11

Av.Bică Gheorghe
Av.Nedelcu Iulian
Av.Nedelcu Paul Iulian,
titulari cabinete de avocat

-solicită înregistrarea Contractului de grupare nr.1 din 31.07.2019
între cabinetele de avocat, începând cu data de 01.08.2019 pe o
durată nedeterminată;

12

Av.Milosav Anamaria

-cerere de înscriere în Registrul SAJ;
-referat contabilitate;

13

Av.Bobin Marinela Ionela

-cerere privind virarea în cont a onorariilor din oficiu aferente
borderoului nr.7;
-referat contabilitate;

14

Av.Ciobanu Andra Cătălina

-solicită avizarea siglei şi antetului pe care doreşte să le utilizeze în
corespondenţa formei de exercitare a profesiei,

(fostă -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de
avocat;

-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi al baroului Dolj,
Baroul începând cu data de 01.07.2019, având în vedere aprobarea
transferului şi înscrierea în Baroul Bucureşti;

15

Av.Ciobanu Florin Leonard

-solicită avizarea siglei şi antetului pe care doreşte să le utilizeze în
corespondenţa formei de exercitare a profesiei,

16

Florea Andrei
angajat Baroul Dolj

-solicită prelungirea contractului individual de muncă de la data de
17.10.2019 până la data de 31.12.2019;
-referat;

17

Filiala Dolj C.A.A.

-Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
profesionale, actualizată la 06.08.2019;
-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri;

18

Parchetul de pe lângă -solicită să comunicăm dacă în ultimii 5 ani au fost înregistrate şi
Curtea de Apel Craiova
soluţionate plângeri împotriva domnului avocat Tomiţă Florin
George şi, în caz afirmativ, să predăm în copie soluţiile adoptate de
Baroul Dolj;

IV.
1

Plângeri disciplinare:
Just.Bădeanu
Radu,
preşedinte al Asociaţiei de
proprietari nr.12 Calea
Bucureşti

-contestaţie împotriva Deciziei nr.11 din 25.06.2019 a Decanului
Baroului Dolj prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea cu
privire la onorariile percepute de avocat în baza unor contracte de
asistenţă juridică încheiate cu asociaţia;
-desemnare consilier-raportor;

2

Just.Popescu
Cristiana -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.10 din
Mariana şi Nicu Lucica
24 iunie 2019, prin care a fost respinsă cererea de restituire a
onorariului;
-referat consilier-raportor;

3

Just.Işlicaru Năstasie

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.9 din
24 iunie 2019, prin care a fost respinsă cererea de restituire a
onorariului;
-referat consilier-raportor;

4

Just.Ţârcă Viorel

-plângere înregistrată sub nr.1017 din 14.06.2019;
-referat consilier-raportor;

5

Just.Bugiu Ion Daniel

-sesizare privind nerespectarea Deciziei Decanului Baroului Dolj
nr.25/09 iulie 2018, prin care a fost admisă în parte cererea de
restituire a onorariului
-referat consilier-raportor;

V.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 19.09.2019, ora 14.00;

Av. Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj

