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CONSILIUL BAROULUI DOLJ 

 

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 16 octombrie 2014 
 

 

ORDINEA DE ZI  
 

 

 

Nr. Rezumat Detalii 

I. Informări: 

1. -av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-informare cu privire la întâlnirea cu Președintele 

Consiliului Superior al Magistraturii care a avut loc la 

data de 09.10.2014 la sediul Curții de Apel Craiova; 

 

2. -av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-informare cu privire la întâlnirea cu echipa de experți 

formată din: Ms.Maria Marinova-Alkalay(desemnat de 

Consiliul Europei), Mrs.Katerina Sojic(desemnată de 

Consiliul Europei), Mrs.Ada Engebrigtsen(desemnată de 

Administrația Națională a Instanțelor din Norvegia), 

Mr.Dezideriu Gergely (expert SCM), care a avut loc la 

data de 09.10.2014, la sediul baroului, în legătură cu 

implementarea de către Consiliul Superior al Magistraturii 

împreună cu parteneri europeni a proiectului 

”Îmbunătățirea accesului la justiție.O abordare integrată 

cu accent pe populația de etnie rromă și alte categorii 

vulnerabile” din  cadrul Programului RO 24 ”Dezvoltarea 

capacității instituționale și cooperarea în domeniul 

judiciar”, aferent Mecanismului Financiar Norvegian 2009 

– 2014; 

 

3 -av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-informare cu privire la validarea rezultatelor Examenului 

de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 

2014, prin Decizia nr.148/29 septembrie 2014 a Comisiei 

Permanente a U.N.B.R. și primirea în profesia de avocat a 

candidaților declarați admiși, prin Decizia nr.149/29 

septembrie 2014 a Comisiei Pemanente a U.N.B.R. 

 

 

 

II. Invitați la consiliu: 

1. -Nicolescu Ionel, 

administrator Vila 

Themis 

-prezentarea situației financiare pentru anul 2014 a Vilei 

Themis; 

 

www.barouldolj.ro 
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2. -av.Maria Uțescu, 

Președinte a Filialei Dolj 

a Casei de Asigurări a 

Avocaților 

-prezentarea Situației avocaților restanțieri la plata taxelor 

profesionale, de care Consiliul Filialei Dolj a C.A.A.           

a luat cunoștință în ședința de lucru din 08.10.2014; 

 

III. Cereri:  

1 Av.Neagu Alina -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 -

30.10.2014 – 04.08.2015; 

 

2 Av.Mihai Iulia -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la 

cerere, pentru a beneficia de ajutor pentru creșterea și 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, în perioada -

01.11.2014 – 29.08.2016; 

 

3 Av.Dinu Loredana 

Mariana 

-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 – 07.07.2015; 

 

4 Av.Piciniș Constantin -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 29.09.2014; 

 

 

5 Av.Florescu Maria 

Rodica 

(suspendată pentru 

concediul 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 

01.11.2014, ca urmare a încetării stării de suspendare la 

cerere; 

 

6 Av.Pahonie Eliza Marina 

(suspendată pentru 

concediul de creștere și 

îngrijire copil în vârstă de 

până la 2 ani);ahonie 

Eliza Marina  

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei începând cu data de 

01.11.2014, ca urmare a renunțării la starea de suspendare 

la cerere; 

 

7 Av.Dumitrescu Diana 

Mihaela și av.Iordache 

Teodora Elena – Cabinete 

de avocat grupate 

-solicită să se ia act de încetarea contractului de grupare a 

cabinetelor de avocat; 

 

8 Av.Dumitrescu Diana 

Mihaela 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 
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9 Av.Iordache Teodora 

Elena 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

10 Av.Ciolacu  Daniela 

Georgeta 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

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

  

12 Av.Pană Antoaneta 

Loredana(suspendată 

pentru neplata taxelor 

profesionale) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

01.10.2014, ca urmare a achitării taxelor profesionale,          

a penalităților aferente și a taxei de reînscriere; 

 

 

13 Av.Buzatu Irina 

(suspendată pentru 

neplata taxelor 

profesionale) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

01.10.2014, ca urmare a achitării taxelor profesionale, a 

penalităților aferente și a taxei de reînscriere; 

 

  

14 Av.Popescu Cătălin 

Marian(suspendat pentru 

neplata taxelor 

profesionale) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

01.10.2014, ca urmare a achitării taxelor profesionale, a 

penalităților aferente și a taxei de reînscriere; 

 

 

15 Av.Ghindeanu Constantin 

(suspendat pentru neplata 

taxelor profesionale) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

24.09.2014, ca urmare a achitării taxelor profesionale, a 

penalităților aferente și a taxei de reînscriere; 

 

 

16 SCA ”Oancea, Rădulețu 

și Gherghe” și 

av.Bălășoiu Adriana-

Florina 

-Act adițional nr.1 privind modificarea contractului de 

colaborare; 

 

17 SCA ”Oancea, Rădulețu 

și Gherghe” și av.Voicu 

Doina-Mihaela 

-Act adițional nr.1 privind modificarea contractului de 

colaborare; 

 

18 SCA ”Oancea, Rădulețu 

și Gherghe” și av.Vancea 

Dragoș Alexandru 

-Act adițional nr.1 privind modificarea contractului de 

colaborare; 

 

19 ”Săuleanu și Asociații – 

SPARL” și av.Găleșanu 

Valentin 

-Act adițional privind încetarea Contractului de salarizare 

în interiorul profesiei, începând cu data de 27.08.2014; 
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20 Av.Găleșanu Valentin -solicită aprobare pentru reluarea activității în cadrul 

Cabinetului individual cu denumirea ”Găleșanu Valentin – 

Cabinet de avocat”, înființat în baza Deciziei 

nr.307/05.07.2007 a  Consiliului Baroului Dolj; 

 

21 Av.Avram Anamaria 

(fostă Papuc) – 

colaborator în cadrul 

Cabinetului individual 

”av.Bogdan Matei”  

-ne aduce la cunoștință schimbarea numelui ca urmare a 

căsătoriei; 

-solicită avizarea acestei modificări și în ceea ce privește 

forma de exercitare a profesiei, conform Actului adițional 

la Contractul de colaborare, înregistrat la Baroul Dolj sub 

nr.813/07.05.2013; 

 

22 Av.Plăiașu Maria-Cristina -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

23 Av.Vîlvoi Liana (fostă 

Vîlvoi Iulica) 

-solicită aprobare pentru modificarea denumirii 

cabinetului individual din ”Iulica Vîlvoi – Cabinet de 

avocat” în ”Liana Vîlvoi – Cabinet de avocat”, ca urmare 

a schimbării prenumelui pe cale administrativă; 

 

24 Av.Vîlvoi Liana(fostă 

Vîlvoi Iulica) 

-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card model 

CCBE, având în vedere schimbarea prenumelui pe cale 

administrativă; 

 

25 Av.Nițoi Tiberiu Victor -solicită avizarea transferului în Baroul București; 

 

26 S.C.A. ”Turculeanu și 

Asociații” și Cabinet de 

avocat Ciolacu-Olteanu 

Vasile Daniel 

-avizare și înregistrare contract de conlucrare profesională; 

  

III. Diverse 

1. UNBR -Decizia nr.1029 din 06 septembrie 2014  a Consiliului 

UNBR prin care a fost respinsă contestația formulată de 

doamna Grăjdan Elena Daniela împotriva respingerii 

propunerilor formulate la Decizia Consiliului Baroului 

Dolj nr.38/03.07.2014 privind organizarea activității SAJ;  

 

2 UNBR -Decizia nr.1020 din 06 septembrie 2014 a Consiliului 

UNBR prin care a fost respinsă ca neîntemeiată contestația 

formulată de domnul Ciucă Octavian Tiberius împotriva 

Deciziei Consiliului Baroului Dolj nr.49/03.04.2014; 

 

3 UNBR -Decizia nr.1030 din 06 septembrie 2014 a Consiliului 

UNBR prin care: s-a admis contestația formulată de 

Sindicatul Liber Apa Oltenia S.A.Craiova împotriva 

hotărârii Consiliului Baroului Dolj de respingere a 

sesizării împotriva domnului avocat Șuiu Alin și s-a 

retrimis cauza pentru reluarea procedurii privind 

cercetarea nedemnității acestuia. 
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4 Judecătoria Craiova -Comunicare Minuta penală nr.189/2014, pronunțată la 

data de  24 septembrie 2014, în Dosarul 

nr.17756/215/2014, prin care: s-a admis plângerea 

formulată de Baroul Dolj împotriva rezoluției 

nr.5591/P/2013 din 30.01.2014 a Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Craiova, s-a desființat rezoluția și s-a trimis 

cauza la parchet în vederea începerii urmăririi penale; 

 

5 Tribunalul Arad -Sentința civilă nr.2098, pronunțată la data de 02.09.2014, 

în Dosarul nr.12862/63.2012, prin care s-a respins 

acțiunea formulată de reclamantul Miclescu Vasile 

împotriva pârâților U.N.B.R., Baroul Dolj, Consiliul 

U.N.B.R. și Consiliul Baroului Dolj 

 

6 Înalta Curte de Casație și 

Justiție 

-Citație emisă la 03.10.2014, Dosar nr.1684/54/2011*, 

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, prin care 

Baroul Dolj este chemat în ziua de 27 martie 2015 în 

calitate de recurent – pârât, în proces cu Dina Ion, în 

calitate de intimat – reclamant pentru Recurs – anulare 

decizie UNBR(primire în profesie cu scutire de examen); 

 

7 Ușurelu Dumitru -sesizare împotriva domnului avocat Ion Șerban 

Constantin;  

 

8 Slămnoiu Lucian -plângere împotriva domnului avocat Tomiță Florin pentru 

neîndeplinirea obligațiilor de restituire a sumei de 500 lei 

din onorariul achitat, dispusă prin decizia decanului și a 

Consiliului Baroului Dolj; 

 

9 Comisia de Disciplină a 

Baroului Dolj 

-comunicare Decizia nr.1 din 08.09.2014, dată în dosarul 

disciplinar nr.1/2014; 

 

10 Baroul Satu Mare 

 

 

 

 

 

-Hotărârea nr.1/A/2014 din 29.09.2014 a Adunării 

Generale extraordinare a Corpului de avocați din Baroul 

Satu Mare, prin care s-a hotărât declanșarea unei acțiuni 

de protest; 

-Comunicatul emis de Consiliul Baroului Satu Mare în 

ședința extraordinară din 09.10.2014; 

 

 

11 Baroul Covasna -Comunicat de solidarizare cu acțiunea de protest  a 

avocaților din Baroul Satu Mare. 
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12 av.IonTurculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-propunere – adresă către Administrația Finanțelor Publice 

a mun.Craiova -  prin care să înștiințăm că, prin Decizia 

nr.639, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție,  în 

ședință publică la data de 12.02.2014, s-a schimbat 

practica instanțelor de judecată cu privire la accesoriile 

calculate la debitul principal (majorări de întârziere și 

penalități la datoriile către CAS, ANAF, etc.). 

 

13 Baroul Zajecar -informare cu privire la protestul inițiat de Uniunea 

Avocaților din Serbia, începând cu data de 17.09.2014; 

  

14 UNBR -Comunicatul UNBR privind evoluția pretestului inițiat de 

Uniunea Avocaților din Serbia;  

 

 

15 Inspectoratul de Poliție al 

Județului Dolj 

-referitor la Adresa nr.1629/11/09.2014, privind 

propunerea de stabilire a unui program zilnic în intervalul 

căruia să se poată derula în condiții optime și fără 

întârziere vizitarea de către avocați a clienților, aflați în 

stare de arest sau reținere; 

 

16 Inspecția Judiciară a 

Consiliului Superior al 

Magistraturii 

-Rezoluția din data de 01.10.2014 , prin care s-a dispus 

clasarea sesizării formulată de Baroul Dolj împotriva 

Încheierii nr.23/2014, pronunțată de Judecătoria Calafat, 

privindu-l pe numitul Bobby Geoancă; 

 

17 Club Sportiv ”Hoina” din 

Craiova 

-solicită sprijin pentru participarea la cea de-a doua ediție     

a Campionatelor Naționale de Oină în Sală, care se va 

desfășura la Târgu-Neamț, în perioada 20-23 noiembrie 

2014; 

 

18 Elsa Craiova -solicită sprijin financiar în vederea organizării celei de-a 

34-a Întrunire a Consiliului Național, care se va desfășura 

la Bușteni, în perioada 20-23 noiembrie 2014. 

 

19 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Biblioteca Baroului Dolj; 

 

20 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Revista Baroului Dolj. 

 

 

 

Prof.univ.dr.av. 

Ion Turculeanu 

                              Decanul Baroul Dolj 


