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C O N S I L I U L  B A R O U L U I  D O L J  

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 04.10.2012 

 

ORDINEA DE ZI  

 
Nr. Rezumat Detalii 

I. Invitați:  

1 Av.stag.Lupeanu Amelia-

Andreea 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept 

de exercitare a profesiei; 

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu  SCPAv.”Oancea, Răduleţu şi Gherghe –

Societate Civilă de Avocaţi”; 

-depunerea jurământului; 

Soluția:S-au aprobat cererile; s-a depus jurământul; 

II. Cereri:  

1 Av.Caimac Petrișor -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, începând cu data de 01.10.2012; 

Soluția:S-a aprobat; 

2 Av.Vînătoru Maria-

Magdalena 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, începând cu data de 05.09.2012 și până la data de 

25.05.2014, pentru a beneficia de ajutor pentru creștere și 

îngrijire copil; 

Soluția:S-a aprobat; 

3 Av.Predescu Elena -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, începând cu data de 03.09.2012 și până la data de 

03.06.2013, pentru a beneficia de ajutor pentru creștere și 

îngrijire copil; 

Soluția:S-a aprobat; 

4 Av.Papuc Anamaria -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 17.09.2012; 

Soluția:S-a aprobat; 

5 Av.stag.Vijloi Andreea-

Ileana 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 04.10.2012; 

Soluția:S-a aprobat; 

6 Av.stag.Puchiu Simona 

Elena 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 04.10.2012; 

Soluția:S-a aprobat; 

7 Av.Curelea Nicolae-

Octavian 

(suspendat pentru neplata 

taxelor profesionale) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

12.09.2012, ca urmare a achitării integrale a contribuțiilor 

profesionale restante, a penalităților aferente și a taxei de 

reînscriere; 

Soluția:S-a aprobat; 

www.barouldolj.ro 
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8 Av.Popa Adrian 

(suspendat la cerere) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând 

cu data de 01.10.2012; 

Soluția:S-a aprobat; 

9 Av.Trifan Jana Luminița 

(suspendată pentru 

incompatibilitate) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând 

cu data de 11.09.2012, dată la care i-a încetat starea de 

incompatibilitate; 

Soluția:S-a aprobat; 

10 Av.Ciucă Cristina 

 

-cerere de avizare transfer în Baroul Bucureşti; 

Soluția:S-a aprobat; 

11 Av.Andreescu Constantin -solicită menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj 

Soluția:S-a aprobat; 

12 Av.Nica Constantin -solicită menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj 

Soluția:S-a aprobat; 

13 Av.Oane Ilona -solicită mutarea din grupa de avocați definitivi 7 în grupa 

de avocați 3; 

 Soluția:S-a amânat;  

14 Casa de Asigurări a 

Avocaților 

-ne comunică Decizia nr.193 din 09.08.2012, prin care s-a 

dispus pensionarea pentru limită de vârstă a domnului 

avocat Nica Constantin, începând cu data de 23.07.2012; 

Soluția:S-a luat act; 

15 Casa de Asigurări a 

Avocaților 

-ne comunică Decizia nr.213 din 20.09.2012, prin care s-a 

dispus pensionarea pentru retragere definitivă din profesie 

prin adăugarea stagiului de cotizare după pensionare a 

domnului avocat Albu Gheorghe, începând cu data de 

01.07.2012; 

Soluția:S-a luat act; 

16 UNBR -referitor la propunerea Decanului Baroului Dolj privind 

modificarea art.1 alin.1 din Hotărârea Consiliului UNBR 

nr.612/2009; 

Soluția:S-a luat act; 

17 Lion House Consult -Contract de servicii media nr.17/01.08.2012 

Soluția:S-a respins; 

18 SC Xtours Adventure 

SRL 

 

-informare cu privire la Expediția pe Mont Blanc 2012; 

Soluția:S-a luat act; 

19 Vincent Pinatel 

Fondatorul Eurolawyers 

 

-invitație la Cupa Europeană de Fotbal a Avocaților(a 5-a 

ediție a EUROLAWYERS) – 4-9 iunie 2013, Italia; 

Soluția:S-a luat act de invitație;  

20 Inspecția Judiciară a 

Consiliului Superior al 

Magistraturii 

-răspuns la memoriul Baroului Dolj adresat Consiliului 

Superior al Magistraturii cu privire la modul de soluționare 

a Dosarului nr.12548/P/2009 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Craiova(Nicola Marius); 

Soluția:S-a luat act; 

21 Av.Firuleasa Bogdan -cu privire la răspunsul primit de la Oficiul Registrului 

Național al Informațiilor; 
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Soluția:se va lua solicita dlui.av.Firuleasa Bogdan să depună cerere motivată; 

22 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-avocații pensionari la Vila Themis; 

Soluția: S-a hotărât ca avocații -  pensionari ai Filialei Dolj a Casei de Asigurări a 

Avocaților -  retrași definitiv din profesie, să fie invitați să petreacă un sejur la 

Vila Themis din Călimănești-Căciulata, în perioada 22 - 26 octombrie 2012; 

23 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-întâlnirea trimestrială între conducerea baroului și 

conducerile instanțelor de judecată. 

Soluția:Va fi programată întâlnirea trimestrială între conducerea baroului și 

conducerile instanțelor de judecată. 

24 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea 

octombrie 2012; 

Soluția:Informare cu privire la Examenul de primire în profesia de avocat, 

sesiunea octombrie 2012(organizare, locație, etc.) 

25 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-situația mobilierului pentru avocați din sălile de sedință de  

la Judecătoria Craiova; 

Soluția:vor fi achiziționate și montate mese și bănci pentru avocați în sălile de 

ședință de la Judecătoria Craiova; 

26 Adi Gavrilă -informare cu privire la programul de repartizare a oficiilor 

(Serviciul de Asistență Judiciară); 

-informare cu privire la programelor informatice folosite 

de casierie pentru barou și Filiala Dolj a Casei de Asigurări 

a Avocaților. 

Soluția:discuții cu privire la implementarea celor două programe; 

 

Prof.univ.dr. 

 Ion Turculeanu  

Avocat 

Decanul Baroului Dolj 


