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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 06.12.2012 

 

ORDINEA DE ZI  

 
Nr. Rezumat Detalii 

I. Invitați:  

1 Av.stag.Grecu Elena 

 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept 

de exercitare a profesiei; 

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu  SCPAv.”Tulitu și Asociații –Societate Civilă 

de Avocaţi”; 

-depunerea jurământului; 

 

2 Av.Cojocaru Alina -invitată în legătură cu anchetarea abaterii disciplinare 

pentru nerespectarea deciziei decanului Baroului Dolj prin 

care s-a dispus restituirea parțială a onorariului achitat de 

justițiabilul Drăgoi Ion 

 

3 Av.Maria Uțescu -referat în legătură cu plângerea formulată de 

just.Viișoreanu Nicolae și Viișoreanu Mariana îndreptată 

împotriva dlui av.Popescu Bogdan Marian 

 

4 Av.Socoteanu Răzvan -informare cu privire la soluționarea cererii formulată de 

just.Curcă Elena privind restituirea onorariului achitat dnei 

av.Dumitru Alina. 

 

II. Cereri:  

1 Cojocaru D.Virginia -solicită primirea în profesia de avocat cu scutire de 

examen,  în temeiul prev.art.17 alin.5 din Statutul profesiei 

de avocat şi art.14 alin.2 din Statutul profesiei de avocat; 

 

2 Av.Croitoru Cristina -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, începând cu data de 01.12.2012 și până la data de 

15.10.2013, pentru a beneficia de ajutor pentru creștere și 

îngrijire copil; 

 

3 Av.Nemeș Liliana -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, începând cu data de 21.12.2012; 

 

4 Av.Carneluti Mihai 

Leonard 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 31.10.2012; 

 

5 Av.Sfîrnă Daniel -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, începând cu data de 03.12.2012; 
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6 Av.Tâmburescu Mihail 

(suspendat pentru 

incompatibilitate) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

01.01.2013; 

-cerere de aprobare a schimbării sediului profesional; 

 

7 Av.Apreotesi-Ștefan 

Cosmina(suspendată la 

cerere) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

24.11.2012 

 

8 Av.Tudor Titu Cristian -solicită avizarea transferului în Baroul Gorj ; 

 

9 Av.Grigore Bogdan 

George(Baroul Olt) 

-cerere de aprobare a transferului din Baroul Olt în Baroul 

Dolj; 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând 

cu data de 01.12.2012 ; 

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual; 

 

10 SPARL ”Săuleanu și 

Asociații” 

-solicită avizarea elementelor de identificare secundare ale 

formei de exercitare a profesiei(sigla; conținutul și modul 

de prezentare a paginii de internet), conform dispozițiilor 

art.248 alin.1 lit.c și art.249 alin.2 din Statutul profesiei de 

avocat; 

 

11 SPARL ”Săuleanu și 

Asociații” 

-solicită acordul de a emite și utiliza contracte de asistență 

juridică, personalizate cu elementele de identificare ale 

formei de exercitare a profesiei, cu respectarea cerințelor 

impuse de art.122 alin.4 din Statutul profesiei de avocat; 

-solicită acordareade serii unice pentru aceste formulare; 

 

12 Av.Velișcu Constantin -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

13 Av. Vățulescu Daniela 

(fostă Pîrvulescu) 

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului 

individual; 

 

14 Av.Stancovici Ema 

(fostă Georgescu) 

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului 

individual și a sediului profesional; 

 

15 Av.Bogdan-Niculeanu 

Clara-Lucia 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

16 Av.Matei Cristiana-

Iuliana 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

17 Av.Diaconu –Florea 

Cristian 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

18 Av.Colțatu Alina 

 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 
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19 Av.Mocanu Constantin -solicită menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj 

 

20 Av.Pădeanu Elena -solicită menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj 

 

21 Av.Ouatu Macrina -solicită menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj 

 

22 Cab.ind.av.Ignat Claudiu 

și av.def.Toma Daniel 

-Act adițional privind încetarea  Contractul de colaborare 

nr.693/01.04.2011; 

 

23 Av.Toma Daniel  -cerere de avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

24 Cab.ind.av.Simona 

Leoveanu 

și av.def.Moțățăianu 

Prejbeanu Cornelia 

-Act adițional privind încetarea  Contractul de colaborare 

nr.507/10.03.2011; 

 

25 Av.Moțățăianu Prejbeanu  

Cornelia 

-cerere de avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

26 Av.Ștefan Eugeniu -solicită să se ia act de renunțarea la exercițiul profesiei de 

avocat și să se dispună radierea de pe Tabloul avocaților 

definitivi cu drept de exercitare a profesiei, începând cu 

data de 01.06.2012, dată la care a expirat și valabilitatea 

Deciziei nr.335/17.06.2011 privind menținerea sa pe 

tablou pe o perioadă de 1 an; 

-solicită aprobare pentru plata eșalonată în două tranșe       

a taxelor profesionale restante și a penalităților aferente 

acestora pentru perioada februarie – iunie 2012; 

 

27 UNBR -răspuns cu privire la cererea dlui av.Firuleasa Bogdan 

înaintată la UNBR spre analizare și soluționare; 

 

28 UNBR -ne comunică, pentru a depune o eventuala plângere, 

adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași și 

Ordonanța de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea 

unei sancțiuni cu caracter administrativ din 24.10.2012, 

emisă în Dos.nr.172/P/2012, privind pe învinuitul 

Solomon Vasile; 

-Adresa nr.3/72181/29.10.2012 a Ministerului Justiției 

privind plățile onorariilor avocaților pentru servicii de 

asistență juridică 

 

29 UNBR 

 

-ne transmite cererea de trimitere spre reexaminare a 

Proiectului de Lege PL-x nr.436/2012, formulată de 

UNBR, având ca obiect Propunerea legislativă privind 

unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, 

precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii 

nr.134/2012 privind Codul de procedură civilă, transmisă 

Președintelui României; 
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30 UNBR 

 

-cu privire la Protocolul de colaborare dintre UNBR și 

INM având ca obiect cooperarea dintre cele două instituții 

în vederea desfășurării practicii avocațiale a auditorilor de 

justiție, cursanți ai INM – continuare demersului și în anul 

2013; 

 

31 UNBR -materiale care vor fi supuse dezbaterii  din 15-16 

decembrie 2012 (proiecte de hotărâri);  

 

 

32 Casa de Asigurări a 

Avocaților 

-Raport actuarial noiembrie 2012 privitor la sistemul de 

pensii și asigurări sociale al avocaților 

 

33 Baroul Cluj -memoriul întocmit de dna av.Flavia Maier, membru al 

Consiliul Baroului Cluj, privind contribuțiile la Casa 

Națională de Sănătate, memoriu susținut de Consilul 

Baroului Cluj; 

 

34 Curtea de Apel Galați -Hotărârea pronunțată în ședința publică din 18.10.2012, 

Dos.nr.19692/63/2008(SC Robimex SRL) 

 

35 Asociația Studenților în 

Drept din Universitatea 

din Craiova 

-cerere de sponsorizare pentru proiectul ”Balul Bobocilor 

2012”, dedicat studenților din Centrul Universitar Craiova; 

 

36 Brîndușoiu Cătălin -  

Coorganizator al Galei 

Sportului Școlar Doljean 

Ediția aXVII-a 

-solicită sprijin material și financiar pentru ediția a XVII-a 

a Galei Sportului Școlar Doljean 

 

37 Marcel Firu -solicită ajutor financiar; 

 

38 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-informare cu privire la Examenul de primire în profesia 

de avocat, sesiunea octombrie 2012(rezultate); 

 

39 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-premiile Baroului Dolj pentru anul 2012; 

 

40 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-Calendarul de evenimente ale Baroului Dolj pentru anul 

2013; 

 

41 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-Organizarea Serbării Crăciunului – 19 septembrie 2012 

 

42 Contabilitate -referat  - buget Pomul de Crăciun 2012 

 

43 Contabilitate -situația financiară a Baroului în perioada 01.01.2012 – 

31.10.2012; 

  

44 Contabilitate -referat -  buget pentru Balul Baroului Dolj 2012 
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45 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-propunere ca potrivit modificărilor prevăzute de art.26  

coroborat cu art.151 alin.2 din Statutul Casei de Asigurări 

a Avocaților și art.323 din Statutul profesiei de avocat, 

notificările să se facă în format electronic (pentru avocații 

care au adrese de email)  sau prin afișare pe site.  

 

46 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-Propunere referitoare la procedura de atribuire electronică 

a delegațiilor din oficiu 

 

47 Serviciul de Asistență 

Juridică 

-situația încasărilor din oficii în perioada 01.01.2012 – 

31.10.2012 (pe grupe); 

 

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

de avocați 3 

 

49 Filiala Dolj a CAA -Lista avocaților restanțieri  la data de 27.11.2012; 

 

50 Florea Andrei 

Salariat al Baroului Dolj 

-solicită acordarea sporului de toxicitate și radiații de 10%; 

 

51 Contabilitate -propunere de acordare a celui de-al 13-lea salariu pentru 

salariaţii Baroului Dolj; 

 

52 Av.Popescu Mihai -situația ghișeului pentru taxe din incinta Judecătoriei 

Craiova; 

 

 

Prof.univ.dr. 

Ion Turculeanu 

Avocat 

Decanul Baroului Dolj 


