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CONSILIUL BAROULUI DOLJ 

 

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 19 iunie 2014 
 

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI  
 

 

 

 

Nr. Rezumat Detalii 

I. Informări:  

1. Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Ziua Avocatului Român ”150 de ani de avocatură 

modernă în România”, 21 iunie 2014 

-Simpozionul ”Din nou despre noile coduri...”, 21 iunie 

2014 

-Revista Iustitia; 

 

II Invitați la consiliu: 

1 Av.Tomiță Florin George -invitat în legătură cu sesizările și cererile de restituire a 

onorariului formulate de justițiabilii Badea Ion, Slămnoiu 

Lucian, Fetele Iulia Viorica și Dumitrașcu Constantina; 

 

II Cereri:  

1 Av.Pahonie Eliza Marina -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere începând cu data  de 01.08.2014 până la data de 

01.05.2015, pentru a beneficia de ajutor pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an; 

 

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

cerere începând cu data  de 23.06.2014 până la data de 

28.03.2016, pentru a beneficia de ajutor pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani; 
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3 Av.Scafă Cristina-

Magdalena 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere începând cu data  de 28.06.2014 până la data de 

21.02.2016, pentru a beneficia de ajutor pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani; 

 

4 Av.Șalplahta Nicoleta 

Luminița 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere începând cu data  de 01.07.2014 până la data de 

28.03.2015 pentru a beneficia de ajutor pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an; 

  

5 Av. Neacșu Daniela-

Elena 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere începând cu data  de 05.07.2014 până la data de 

12.04.2016 pentru a beneficia de ajutor pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani; 

 

6 Av. Iordache Dragoș Ilie -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

7 Cabinet de avocat Furnea 

Andreea-Diana și 

S.C.A. Calotă, 

Ghiță&Asociații” 

-avizare și înregistrare convenție de conlucrare 

profesională; 

 

8 Av.Calotă Armand -solicită emiterea unui nou card în format CCBE, având în 

vedere modificarea datelor personale; 

 

9 Av.Bogdan Anca, 

responsabil SAJ Băilești 

-referitor la mobilierul din fostul birou al SAJ Băilești; 

 

10 Av.Mihai Iulia Constanța 

Av.Turbăceanu Victoria 

și Av.Razelm Cristian 

-informare cu privire la neacordarea onorariilor din oficiu 

în Dosarul nr.514/10.04.2014, aflat pe rolul Curții de Apel 

Craiova, în care au asigurat asistență judiciară obligatorie; 

-solicită sprijin pentru remedierea acestei probleme; 

 

11 Av. Marinescu Lucian  -solicită sesizarea organelor de conducere competente 

pentru realizarea următoarelor modificări:respectarea 

orelor de intrare a completelor de judecată și modificarea 

portalului instanțelor prin adăugarea unei noi secțiuni  în 

care persoanele interesate să poată observa în timp real ora 

exactă la care completul a intrat în sală, numărul sălii și 

ora exactă la care completul a terminat ședința; 

 

III. Diverse 

1. Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel Craiova 

-Adresă prin care ne comunică disponibilitatea de a 

participa la întâlnirile semestriale cu reprezentanții 

Baroului Dolj. 
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2 UNBR -Decizia nr.1008 din 24.05.2014 a Consiliului UNBR 

privind stabilirea procedurii de soluționare a plângerilor/ 

contestațiilor/ reclamațiilor împotriva hotărârilor 

consiliilor barourilor privind onorariile și în materie 

disciplinară. 

 

 

3 UNBR -Adresa MAE(Informare privind cazul Mateescu 

împotriva României în care CEDO a constatat o încălcare 

a exigențelor art.8 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, constând 

în decizia autorităților de a condiționa exercitarea de către 

reclamant a profesiei de avocat de renunțarea la cariera 

medicală, deși fusese acceptat în barou și promovase 

examenul de admitere) în care se solicită punct de vedere 

cu privire la previzibilitatea formei actuale a dispozițiilor 

legale examinate de Curtea Europeană în hotărârea sa, 

împreună cu punctul de vedere al INPPA cu privire la 

această problematică; 

-se solicită baroului punct de vedere pentru ca în ședința 

Consiliului UNNR din 5 septembrie să se dezbată și să se 

decidă asupra răspunsului care se va transmite petentului; 

 

 

4 UNBR -ne transmite sesizarea domnului Badea Ion privind pe 

domnul avocat  Tomiță Florin pentru competentă 

soluționare;  

 

5 UNBR Departamentul 

Contabilitate 

-Informare cu privire la Fondul de solidaritate al 

avocaților; 

 

 

6 Curtea de Apel Craiova -Sentința penală nr.157 din 14 iunie 2013 și minuta 

Deciziei nr.159/A, Dosar nr.732/54/2013 a ICCJ privind 

pe inculpatul Pascu Mihai Claudiu; 

 

7 Asociația Națională 

pentru Copii și Adulți cu 

Autism din România, 

Filiala Craiova 

-propunere de colaborare în vederea organizării unor 

evenimente comune care să vină în sprijinul persoanelor 

cu tulburări în spectru autist; 

 

8 Av.Tomiță Florin George -solicită acordarea unui sprijin financiar pentru fiul său; 

 

9 Facultatea de Drept și 

Științe Sociale, 

Departamentul de 

Sociologie, Filosofie 

-ne informează că în perioada 04-09 iulie 2014 se va 

desfășura la Craiova cel de-al X-lea Congres Mondial al 

International Society for Universal Dialogue, organizat de 

Universitatea din Craiova, având ca temă: ”Ființa 

Umană:Natura și Funcțiile sale”; solicită sponsorizarea și 

susținerea acestei activități; 
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10 ORIFLAME 

COSMETICS ROMÂNIA 

-Parteneriat 

 

11 Curtea de Apel Craiova -Proces-verbal din 07 mai 2014; 

 

   

 

 

Prof.univ.dr. 

Ion Turculeanu 

Avocat 

        Decanul Baroul Dolj 


