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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 06.03.2014 

 

ORDINEA DE ZI  

 
Nr. Rezumat Detalii 

I Cereri:  

1 SAJ Dolj -analiza activității SAJ Dolj; 

  

2 Av.Săvulescu Cătălin 

Gabriel 

-solicită aprobare pentru eliberarea unui nou card CCBE; 

 

3 Av.Văcărescu Adriana 

Magdalena 

-solicită radierea de pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei începând cu data de 

09.01.2014, având în vedere aprobarea transferului și 

înscrierea pe Tabloul avocaților din Baroul Mehedinți; 

 

4 Just.Dumitru Alexandru -contestație împotriva deciziei decanului Baroului Dolj 

prin care s-a respins cererea de restituire a onorariului 

achitat domnului avocat Munteanu Nicolae; 

 

5 Just.Antonie Filip -contestație împotriva deciziei decanului Baroului Dolj 

prin care s-a respins cererea de restituire a onorariului 

achitat doamnei avocat Teodorescu Ana-Maria; 

  

6 Av.Ștefan Florin 

Laurențiu 

-Solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei începând cu data de 

04.03.2014, urmare a achitării taxelor profesionale 

restante și a taxei de reînscriere; 

  

7 Av.Puiu Stela -solicită acordarea unui ajutor financiar necesar pentru 

acoperirea cheltuielilor ocazionate de decesul mamei; 

 

8 Silviu Bogdan -sesizare 

 

9 Asociația Barourilor din 

Brazilia 

 

-invitație la Conferința Națională a Avocaților din Brazilia 

care se va desfășura în perioada 20 -23 octombrie 2014 la 

Rio de Janeiro; 

 

 

10 Federația Barourilor 

Europene 

-informare cu privire la intervenția FBE în Turcia; 
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11 Asociația de Fotbal 

Corporatist Regiunea 

Oltenia 

 

-invitație de participare cu echipa la Cupa Ilie Balaci – 

pentru companii care se va desfășura în perioada martie-

iunie 2014; 

 

12 Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel Craiova 

-Ordonanța nr.953/P/2013 

 

13 Inspecția Judiciară a 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

-să comunicăm relații în legătură cu modul de cooperare 

dintre judecătorii Țăndăreanu Nicoleta și Ilie Gheorghe 

Aurel din cadrul Curții de Apel Craiova,  candidați pentru 

funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și 

avocații din Baroul Dolj, precum și cu privire la 

comportamentul judecătorului în sala de ședință. 

 

14 Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel București 

-Rezoluția din data de 30 ianuarie 2014 prin care a fost 

soluționat Dosarul penal nr.776/P/2013; 

 

15 Casa de Asigurări a 

Avocaților 

-Decizia nr.4 din 14.02.2014 privind aprobarea 

organigramei Filialei Dolj a Casei de Asigurări a 

Avocaților; 

 

16 UNBR -solicită să comunicăm până la data de 10 martie 2014 

problematica cu care se confruntă baroul, modalitățile de 

conlucrare cu celelalte barouri care s-au dovedit a fi 

favorabile dezvoltării profesiei și situațiile 

particulare/generale privind profesia care preocupă 

avocații din Baroul Dolj; 

 

17 Av.Armand Tudor și 

Av.Mihai Popescu 

-informare cu privire la participarea la evenimentul Ziua 

avocaților din Serbia, care s-a desfășurat la Belgrad  la  

data de 22 februarie 2014; 

 

    

Prof.univ.dr. 

Ion Turculeanu 

Avocat 

 

        Decanul Baroul Dolj 


