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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 29 mai 2014 

 

 

ORDINEA DE ZI  

 

 

 

Nr. Rezumat Detalii 

I. Invitați la consiliu: 

1 Av.Maria Uțescu, 

președintele Filialei Dolj a 

Casei de Asigurări a 

Avocaților 

-Lista avocaților restanțieri la plata cotelor profesionale la 

data de 28.05.2014; 

 

2 Av.Bogdan Alexandru -referitor la solicitările privind activitatea SAJ; 

 

II Cereri:  

1 Av.Vînătoru Maria 

Magdalena 

(Suspendată la cerere 

pentru concediu de 

creștere și îngrijire copil în 

vârstă de până la 2 ani) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei începând cu data de 

26.05.2014, ca urmare a încetării concediului pentru 

creșterea și îngrijirea copilului în vîrstă de până la 2 ani; 

 

2 Av.Ilicevici Mihaela-

Constantina 

(suspendată la cerere 

pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 1 an) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei începând cu data de 

13.06.2014, ca urmare a încetării concediului pentru 

creșterea și îngrijirea copilului în vîrstă de până la 1 an; 

 

3 Av.Dinu Mioara Nadia 

(suspendată la cerere 

pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 1 an) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei începând cu data de 

01.07.2014, ca urmare a încetării concediului pentru 

creșterea și îngrijirea copilului în vîrstă de până la 1 an la 

această dată; 
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4 Av.Pirlogea-Truță Daniel 

(suspendat la cerere 

pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 1 an) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei începând cu data de 

01.06.2014, ca urmare a încetării concediului pentru 

creșterea și îngrijirea copilului în vîrstă de până la 1 an; 

  

5 Av. Șuiu Alin Ionuț -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data  de 01.06.2014; 

 

6 Av.Ghiță Daniel -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 14 mai 2014; 

 

7 Av.Mladen Elena-Carmen 

(Baroul Olt) 

-solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj; 

-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept 

de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, urmare a 

aprobării transferului din Baroul Olt; 

Cerere de avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

8 Avocat stagiar 

Lixandru Horia Alexe 

-solicită emiterea deciziei privind acordarea statutului de 

avocat definitiv; 

 

9 Niculescu Claudia Alina 

Secretar Baroul Dolj 

-solicită acordarea sporului de vechime prevăzut în 

Contractul individual de muncă; 

 

III. Diverse 

1. UNBR -contestația formulată de av.Ciucă Octavian Tiberius 

împotriva Deciziei nr.49/03.04.2014 a Consiliului Baroului 

Dolj; 

-ne solicită să transmitem punct de vedere scris și 

documentele care au stat la baza emiterii deciziei; 

 

2 UNBR -ne transmit materialele puse la dispoziția Președintelui 

UNBR de către decanul Baroului Ilfov, dl.av.Șerban 

Niculae Lovin, din care rezultă finalizarea demersurilor 

întreprinse pentru soluționarea unor probleme legate de 

aplicarea art.200 din noul Cod de procedură civilă; 
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3 UNBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAJ – Baroul Dolj 

-Proiectul Protocolului privind stabilirea remunerațiilor 

cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență 

juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul 

sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență 

juridică și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, 

precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență juridică 

privind accesul internațional la justiție în materie civilă, 

completat cu propunerile transmise de barourile membre 

UNBR, în vederea analizei de către Comisia Permanentă; 

 

-puncte de vedere; 

 

4 CS Fotbal Club Sporting 

Craiova, prin președinte 

Pălărie Marian 

-plângere; 

 

 

 

5 Curcă Daniela -solicită acordarea unui ajutor financiar pentru fiul său 

diagnosticat cu o boală gravă; 

 

6 Just.Miulescu Ion -plângere formulată împotriva doamnei avocat Farago 

Carmen; 

 

7 Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel Craiova 

-ne trimite un exemplar al rechizitoriului 

nr.1237/P/2012/30.01.2014 privind pe av.Pricină Mihaela 

Ofelia pentru a face verificări sub aspectul existenței 

incompatibilității cu exercitarea profesiei de avocat; 

 

8 Just.Slămnoiu Lucian -cerere de restituire a onorariului achitat domnului avocat 

Tomiță Florin; 

 

9 Just.Fetele Iulia Viorica -cerere de restituire a onorariului achitat domnului avocat 

Tomiță Florin; 

 

10 Just.Badea Ion -cu privire la plângerea formulată  de justițiabilul Badea Ion 

împotriva domnului avocat Tomiță Florin; se depune referat 

în urma verificărilor efectuate; 

 

11 Decanul Colegiului de 

avocați dn Madrid 

-scrisoarea decanului Colegiului de avocați din Madrid 

către barourile membre ale Federației Barourilor Europene; 

 

 

IV. Informări, proiecte, 

propuneri 

 

1. Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Proiectul ”Avocați în școli”; 
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2 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-informare cu privire la Strategia de comunicare a baroului 

pentru următoarea perioadă. 

 

3 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Scrisoarea deschisă către Ministerul Public și Consiliul 

Superior al Magistraturii față de ”baroul Bota”; 

 

4 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-informare cu privire la Decizia Curții Constituționale din 22 

mai 2014; 

 

5 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Propunere – secțiune pe site-ul baroului – ”Practica 

judiciară a instanțelor din raza Curții de Apel Craiova”; 

 

6 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-revista baroului; 

 

7 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Ziua Avocatului Român (21.06.2014) – ”150 de ani de 

avocatură”; detalii organizatorice; 

 

8 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Simpozion – 21.06.2014 

 

9 Av.Ion Turculeanu,  

Decanul Baroului Dolj 

-referitor la analiza SAJ  - raport la 3 luni de la adoptarea 

Deciziei nr.38/06.03.2014; 

 

10 Av.Ion Turculeanu,  

Decanul Baroului Dolj 

-referitor la programul pentru avocați la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Craiova; 

 

11 Av.Ion Turculeanu,  

Decanul Baroului Dolj 

-Comisia de inventariere a bibliotecii baroului; 

 

12 Av.Ion Turculeanu,  

Decanul Baroului Dolj 

-referitor la Ediția a III-a a Cupei Baroului Dolj la tenis de 

câmp; rezultate; 

 

13 Av.Ion Turculeanu,  

Decanul Baroului Dolj 

-informare cu privire la ședințele Comisiei Permanente și 

Consiliului UNBR; 

 

   

Prof.univ.dr. 

Ion Turculeanu 

Avocat 

        Decanul Baroul Dolj 


