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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 21 august 2014
ORDINEA DE ZI

Nr.
I

Rezumat
Examenul de primire în
profesia de avocat,
sesiunea septembrie 2014

Detalii
-verificarea dosarelor de înscriere la Examenul de primire
în profesia de avocat(pentru dobândirea titlului profesional
de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a
persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte
profesii juridice, sesiunea septembrie 2014;
-validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de
primire în profesia de avocat, prevăzute de Legea
nr.51/1995 și de Statutul profesiei de avocat;

II.
1

Cereri:
Av.Șorop Raluca
(suspendată pentru
concediu de creștere și
îngrijire copil)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei începând cu data de
01.09.2014, ca urmare a renunțării la starea de suspendare
la cerere;

2

Av.Ștefan Cosmina
(suspendată pentru
concediu de creștere și
îngrijire copil)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei începând cu data de
13.07.2014, ca urmare a renunțării la starea de suspendare
la cerere;

3

Av.Cărămidă Cristina
(suspendată pentru neplata
taxelor profesionale)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei, ca urmare a achitării taxelor
profesionale și a taxei de reînscriere;
-solicită aprobare pentru plata eșalonată a sumei de 1908
lei, reprezentând penalități de întârziere la plata taxelor
profesionale;

4

Av.Tănăsescu Nicolae
(suspendat pentru neplata
taxelor profesionale)

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu
drept de exercitare a profesiei, cu aprobare pentru plata
debitului restant;
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1

5

Av.Andreescu Constantin

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de
avocat în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

6

Av.Nica Constantin

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de
avocat în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

7

Av.Enache Elena Alina

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru
incompatibilitate, începând cu data de 14.08.2014;

8

Av.Mazilu Cristina
Mihaela

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere,
începând cu data de 01.09.2014;

9

Av.Ionescu Cosmin

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere,
începând cu data de 01.09.2014;

10

Cabinet de avocat
”Dulămea Ramona
Daniela și SCA CMS
CAMERON McKENNA
(Baroul București)

-solicită avizare și înregistrare contract de conlucrare
profesională;

11

Cabinet
de
avocat -solicită avizare și înregistrare contract de conlucrare
”Dulămea
Ramona profesională;
Daniela și Varinia Radu –
Cabinet de avocat(Baroul
București)

12

Av.Balaci Silviu Costinel

III.
1.

Diverse
UNBR

2

UNBR

-solicită eliberarea unui nou card model CCBE;

-ne remite cererea doamnei Lungu Sorina, avocat definitiv
în cadrul Baroului Dolj, în vederea formulării unui punct de
vedere către UNBR;
-ne transmite contestația doamnei avocat Grăjdan Elena
Daniela împotriva deciziei Consiliului Baroului Dolj prin
care i s-a respins propunerea de modificare a Deciziei
nr.38/06.03.2014 a Consiliului Baroului Dolj;
-ne solicită punct de vedere și actele care au stat la baza
emiterii deciziei de respingere;
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3

UNBR

-ne comunică Decizia Comisiei Permanente a UNBR
nr.130/21.07.2014 prin care s-a admis cererea de ajutor din
Fondul de solidaritate al avocaților formulată de doamna
avocat Vlădoianu Diana pentru soțul său, domnul avocat
Vlădoianu Valentin Daniel și s-a decis acordarea unui
ajutor în valoare de 5000 euro echivalent în lei;

4

UNBR

-ne comunică Decizia nr.129 din 08 iulie 2014 a Comisiei
Permanente a UNBR prin care s-a aprobat cu majoritate de
voturi propunerile consultanților independenți privind
modificarea și completarea Legii nr.51/1995 în partea
relativă la protecția avocaților prin mijloace de drept penal;

5

UNBR

-ne transmite spre competentă soluționare plângerea
domnului Militaru Vasile împotriva domnului avocat
Tomiță Florin;

6

Judecătoria Craiova

-sesizare cu privire la doamna avocat Ciobanu Oana
Mirela;

7

Baroul Olt

-ne transmite Hotărârea penală nr.651/2004 pronunțată de
Judecătoria Slatina la data de 07.07.2014, în
Dos.nr.6663/311/2012 cu privire la avocatura clandestină;

8

Inspecția Judiciară a
Consiliului Superior al
Magistraturii

-Rezoluția nr.3182/IJ/2014 din 29 iulie 2014, dată ca
urmare a sesizării Baroului Dolj cu privire la Încheierea
nr.23 din11 iunie 2014, pronunțată de Judecătoria Calafat,
prin care a fost respinsă plângerea împotriva numitului
Gioncă Bobby;

9

Baroul Vrancea
Av.Ioanovici Ioan-decan

-Propunere cu privire la profesia de avocat;

10

Av.Eremia Ștefan
Baroul Hunedoara

-punct de vedere;

11

Dragoș Șerbănescu

-solicită informații aflate în evidențele baroului necesare în
vederea amplasării unei plăci comemorative pentru tatăl
său, fostul avocat Mișu Șerbănescu(perioada în care a fost
vicepreședinte al Colegiului de avocați al Regiunii Oltenia
și director al Biroului colectiv de asistență juridică
Craiova);

12

Teatrul Național Marin -referitor la proiectul ”Toamna Culturală a Baroului Dolj”,
Sorescu Craiova
ediția a II-a, ne informează cu privire la piesa ”Familia
TOT” de Orkeny Istvan, a cărei reprezentație va avea loc la
data de 16 noiembrie 2014.
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13

RA
Gremer
&von -sesizare împotriva doamnei avocat Scafa Cristina
Witzleben, pentru doamna
Lucia Jercău

14

Just.Tatu Marioara

-cerere de restituire onorariu achitat domnului avocat
Petrică Sebastian(2000 lei);

15

Just.Mirea Oprea Marian

-sesizare împotriva domnului avocat Petrică Sebastian;

16

Club Sportiv ”Hoina” -solicită sprijin financiar necesar pentru organizarea
Craiova,
președinte Campionatului Național de Oină pe plajă, 8-10 august
Cosmin Drăghici
2014;

17

ELSA
Craiova,
prin -solicită acordarea unei sponsorizări necesare pentru
reprezentant Eduard Boată realizarea proiectului ”Întrunirea Consiliului Național
nr.XXXIV”, ce va avea loc la Bușteni, în perioada 20-23
noiembrie 2014;

18

Av.Ion
Turculeanu, -propuneri privind acțiunile de pregătire profesională
Decanul Baroului Dolj
continuă pe care Baroul Dolj intenționează să le organizeze
până la sfârșitul exercițiul financiar bugetar;
-adresa INPPA prin care se solicită barourilor să comunice
centrelor teritoriale ale INPPA la care sunt arondate
propunerile de acțiuni de pregătire profesională continuă pe
care intenționează să le organizeze până la sfârșitul
exercițiului financiar bugetar, în vederea avizării de către
centre a programului și bugetului alocat;

19

Av.Ion
Turculeanu, -propunere de eliminare a taxei de 300 lei care se percepe la
Decanul Baroului Dolj
reînscrierea pe Tabloul avocaților cu drept de exercitare a
profesiei a avocaților suspendați pentru neplata taxelor
profesionale;

20

Av.Ion
Turculeanu, -propunere de interpelare a conducerii executive a UNBR
Decanul Baroului Dolj
cu privire la hotărârile luate la Congresul Avocaților din
2014;

21

Av.Ion
Turculeanu, -propunere privind organizarea unui protest național prin
Decanul Baroului Dolj
care să se atragă atenția autorităților cu privire la:
1.restrângerea accesului la justiție prin noile coduri de
procedură penală și procedură civilă, prin noile taxe
judiciare de timbru;
2.dreptul la apărare al cetățeanului
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22

Av.Ion
Turculeanu, -propunere de modificare a Statutului profesiei de avocat
Decanul Baroului Dolj
(cu privire la radierea avocaților pensionari retrași definitiv
din profesie).

23

Av.Ion
Turculeanu, -propunere de înființare a Bibliotecii Baroului Dolj;
Decanul Baroului Dolj

24

Av.Ion
Turculeanu, -informare cu privire la avocații suspendați pentru neplata
Decanul Baroului Dolj
taxelor profesionale în ședința de consiliu din data de
29.05.2014;

25

Av.Tomiță Florin

-referitor la plângerea formulată de just.Badea Ion, solicită
amânarea până în luna octombrie 2014 a plății sumei de
2200 lei;

26

Av.Tomiță Florin

-contestație și precizare la contestație împotriva Deciziei
Decanului Baroului Dolj prin care s-a dispus restituirea
până la data de 01.08.2014 a sumei de 500 lei achitată de
justițiabilul Slămnoiu Lucian;

27

Just.Slămnoiu Lucian

-contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj
prin care s-a dispus restituirea sumei de 500 lei din
onorariul de 1500 lei achitat domnului avocat Tomiță
Florin;

28

Av.Tomiță Florin

-contestație și precizare la contestație împotriva Deciziei
Decanului Baroului Dolj prin care s-a dispus restituirea
sumei de 1300 lei achitată de justițiabila Dumitrașcu
Constantina;

29

Av.Tomiță Florin

-contestație și precizare la contestație împotriva Deciziei
Decanului Baroului Dolj prin care s-a dispus restituirea
până la data de 01.08.2014a sumei de 500 lei din onorariul
achitat de justițiabila Fetele Iulia-Veronica;

30

Av.Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere ca datele de identificare ale avocaților (poză,
adresă birou, telefon și data înscrierii în barou) să poată fi
observabile din Contul avocatului pentru avocații care iși
exprimă acordul în acest sens;

31

Av.Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere de organizare a unui turneu de tenis de masă la
data de 06.09.2014 pentru avocații din Baroul Dolj;

32

Av.Lucian
Săuleanu

Bernd -propune solicitarea către UNBR a înregistrării
video(copie) a ședințelor Congresului Avocaților din 2014
și a procesului-verbal întocmit în cadrul acestora;
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33

Av.Lucian
Săuleanu

Bernd -solicită aprobare pentru susținerea unei prelegeri în cadrul
atelierului de lucru pe care îl organizează Baroul Dolj pe o
temă privitoare la cererile și acțiunile judecătorești
formulate în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile;
solicită ca atelierul să se desfășoare la data de 19
septembrie 2014, ora 14.00;

Prof.univ.dr.
Ion Turculeanu
Avocat
Decanul Baroul Dolj
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