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CONSILIUL BAROULUI DOLJ 

 

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 18 septembrie 2014 
 

 

ORDINEA DE ZI  
 

 

 

 

Nr. Rezumat Detalii 

I -av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

 

-Informări cu privire la : 

 

1.Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea  

septembrie 2014; 

2.Ședințele Comisiei Permanente și ale Consiliului UNBR 

care s-au desfășurat în perioada 04-07 septembrie 2014; 

 

  

II. Cereri:  

1 Av.Mandache Georgiana 

Ancuța 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

2 Av.Moraru Claudiu Ionuț -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

3 Av.Cojocaru Marian -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

 

4 Av.Șalplahta Nicoleta 

(suspendată pentru 

concediul de creștere și 

îngrijire copil în vârstă de 

până la 1 an); 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei începând cu data de 

01.10.2014, ca urmare a renunțării la starea de suspendare 

la cerere; 

   

5 Av.Nemeș Liliana  -solicită prelungirea stării de suspendare la cerere până la 

data de 04.09.2016, pentru a beneficia de ajutor pentru 

creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, 

pentru cel de-al doilea copil, născut la data de 04.09.2014; 

 

6 Av.Frumușelu Roxana-

Anamaria 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 28.08.2014; 
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7 Av.Grigorie Alexandru 

Nicolae 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, pentru a beneficia de ajutor pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an, în perioada -

06.10.2014 – 06.11.2014; 

 

8 Av.Georcotină Cătălin 

(suspendat pentru neplata 

taxelor profesionale) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

11.09.2014, ca urmare a achitării taxelor profesionale, a 

penalităților aferente și a taxei de reînscriere; 

 

  

9 Av.Soreață Maria Marieta -solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

10 Av.Roșca Dragoș-

Ștefănel 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

11 Av.Popa Ion Cristian(fost 

Curcă) 

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii 

cabinetului, ca urmare a modificării numelui după 

căsătorie; 

 

12 Av.Cionoiu Carmen-

Rocsana(fostă Farago) și 

Av.Diaconu Florin, 

asociați în cadrul SCA 

”Farago și Diaconu” 

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii societății 

civile profesionale cu denumirea ”Farago și Diaconu  - 

SCA” în ”Cionoiu și Diaconu – SCA”, urmare                      

a modificării numelui unuia dintre asociați; 

 

13 SCA ”Cionoiu și 

Diaconu” și avocat stagiar 

colaborator Marcu Adela 

Carmen 

-Act adițional la Contractul de colaborare; 

 

14 Av.Tănăsescu Nicolae -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei cu aprobare pentru plata 

eșalonată a taxelor profesionale restante și a penalităților 

de întârziere; 

  

15 Negreț Doina Ionela -plângere împotriva doamnei avocat Costinaș Camelia 

 

16 UNBR -ne transmite, în vederea soluționării, sesizarea domnului 

Constantin Corneliu Rădulescu îndreptată împotriva 

doamnei avocat Pricină Mihaela Ofelia; 

 

17 Cartan Ionel -plângere împotriva doamnei avocat Sîrbu Andreea 

Veronica; 

 

18 Av.Stoica Lorin -solicită aprobare pentru crearea unui blog de consultații 

juridice; 
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19 Av.Răzvan Socoteanu -solicită aprobare pentru participarea la seminarul UIA 

”Drafting effective international contracts”, care va avea 

loc la Atena, în perioada 12-14 septembrie 2014; 

 

20 Gavrilă Constantin-Adi 

(salariat Baroul Dolj) 

-solicită acordarea sporului de vechime de 20% la salariul 

de bază, începând cu data de 20.08.2014, pentru o vechime 

în muncă de 15 ani; 

 

III. Diverse 

1. FBE – European Bars 

Federation 

-informare cu privire la ”Intermediate Meeting of the 

European Bars Federation”, care se va desfășura în 

perioada 2-4 octombrie 2014 în provincia Lucca din Italia; 

 

2 UNBR -Hotărârea nr.1009/24.05.2014 a Consiliului UN.B.R. 

privind acordarea ”Diplomei de merit” angajaților cu o 

activitate meritorie în cadrul UNBR, barourilor și a 

instituțiilor coordonate de UNBR, la propunerea 

barourilor, a Comisiei Permanente a UNBR și a 

Consiliului de conducere al C.A.A; 

 

3 Filiala Dolj a Casei de 

Asigurări a Avocaților 

-Lista avocaților restanțieri la plata taxelor profesionale, 

de care Consiliul Filialei Dolj a C.A.A. a luat cunoștință în 

ședința de lucru din 05.08.2014; 

 

4 Casa de Asigurări a 

Avocaților 

-Decizia nr.235 din 09.09.2014 prin care s-a dispus 

pensionare pentru limită de vârstă a doamnei Măjină 

Maria, începând cu 01.08.2014; 

 

5 Baroul Cluj -Hotărârea nr.186/09.09.2014 privind poziția Consiliului 

Baroului Cluj  și măsurile de protest adoptate urmare a 

incidentului semnalat de doamna avocat Kapcza Mikolt 

Krisztina, petrecut la data de 2 septembrie 2014 la 

Judecătoria Cluj-Napoca; 

-Memoriul înaintat Consiliului Superior al Magistraturii 

de  Baroul Cluj; 

 

 

6 Teatrul pentru Copii și 

Tineret ”Colibri” Craiova 

-propunere de colaborare – ofertă pachete cuprinzând 

programe și spectacole pentru stagiunea 2014 – 2015; 

 

7 RA Gremer &von 

Witzleben, pentru 

doamna Lucia Jercău 

-sesizare împotriva doamnei avocat Scafa Cristina; 

 

8 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-raporturile cu penitenciarele; 

 

9 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-propunere de reeditare a istoriei Baroului Dolj; 
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10. Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-propunere privind solicitarea către CSM a  unei statistici 

a anulării cererilor de chemare în judecată; 

 

 

 

Prof.univ.dr.av. 

Ion Turculeanu 

                              Decanul Baroul Dolj 


