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CONSILIUL BAROULUI DOLJ 

 

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 06 noiembrie 2014 
 

ORDINEA DE ZI  
 

Nr. Rezumat Detalii 

I. Informări: 

1. Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-informare cu privire la participarea la cel de-al 58-lea 

Congres UIA, care s-a desfășurat la Florența în perioada 

29 octombrie  – 02 noiembrie 2014; 

  

II. Invitați la consiliu:  

1 -av.Maria Uțescu, 

Președinte a Filialei Dolj 

a Casei de Asigurări a 

Avocaților 

-prezentarea Situației avocaților restanțieri la plata taxelor 

profesionale; 

 

2 -Av.Șuiu Alin(suspendat 

pentru incompatibilitate) 
-invitat în legătură cu Decizia Consiliului UNBR 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. 

  

III. Cereri:  

1 Av.Manolache Dragoș 

Costin 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei începând cu data de 

01.11.2014; 

 

2 Av.Grigorie Alexandru 

Nicolae (suspendat la 

cerere pentru a beneficia 

de ajutor 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 

07.11.2014, ca urmare a încetării stării de suspendare la 

cerere; 

www.barouldolj.ro 
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3 Av.Marinescu Alina 

(suspendată  la cerere 

pentru a beneficia de 

ajutor 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 

21.11.2014, ca urmare a renunțării la starea de suspendare 

la cerere; 

 

4 Av.Bădoiu Ileana 

Geanina 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 30.10.2014; 

 

5 Av.Dinu Lucreția-

Adriana 

-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, pentru 

perioada 13.10.2014 – 25.07.2015; 

 

6 Av.Neacșu  Anda 

Mihaela 

-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, pentru 

perioada 01.10.2014 – 23.09.2016; 

 

7 Av.Popescu Bogdan 

Marian 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

8 Av.Mihai Mihaela -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

9 SCPAv.”Tumbăr, 

Cega&Popa ” 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

10 SPARL ”Săuleanu și 

Asociații” și Cabinet 

individual de avocat Ticu 

I.Raluca-Maria(Baroul 

București) 

-contract de conlucrare profesională nr.1/06.11.2014; 

 

11 Av.Măjină 

Maria(pensionată pentru 

limită de vârstă) 

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei 

în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat; 

 

12 RA Greiner&von 

Witzleben, pentru 

doamna Lucia Jercău 

-plângere împotriva doamnei avocat Scafa Cristina 

Magdalena; 

 

13 Av.Tomiță Florin George  -solicită eliberarea în copie a referatelor avocaților 

consilieri desemnați să verifice sesizările formulate 

împotriva sa de justițiabilii Slămnoiu Lucian, Fetele Iulia 

și Dumitrașcu Constantina; 
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14 Just.Podeanu Elisabeta -contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului prin 

care i-a fost respincă cererea de restituire a onorariului 

achitat doamnei avocat Popescu Maria Gabriela; 

 

IV. Diverse  

1 Judecătoria Craiova -răspuns la Adresa baroului nr.1648/16.09.2014, prin care 

s-a solicitat efectuarea de verificări și comunicarea dacă și 

în ce măsură, pentru soluționarea unei cauze, sunt 

necesare datele personale ale unui avocat; 

 

2 Curtea de Apel Craiova -Citație  -  Dosar nr.1627/54/2014, cu termen la data de 19 

noiembrie 2014, Baroul Dolj(pârât), în proces cu Ciucă 

Octavian Tiberius(reclamant), având ca obiect  - anulare 

decizie UNBR; 

 

3 UNBR -Citație  -  Dosar nr.1627/54/2014, - Curtea de Apel 

Craiova, cu termen la data de 19 noiembrie 2014, 

UNBR(pârât), în proces cu Ciucă Octavian 

Tiberius(reclamant), având ca obiect  - anulare decizie 

UNBR; 

-solicită să desemnăm un avocat din cadrul Baroului Dolj 

care să reprezinte și să apere drepturile și interesele 

legitime ale UNBR în acest proces și să depună 

întâmpinare în termen de 25 de zile. 

 

4 UNBR -Adresa din 22.10.2014, prin care se solicită date pentru 

întocmirea unei statistici în vederea pregătirii ședinței 

Consiliului UNBR din 13-14 decembrie 2014; 

 

5 Baroul Satu-Mare -informare cu privire la suspendarea acțiunii de protest 

declanșată la 01.10.2014; 

 

6 Av.Cristian Domocoș 

Decanul Baroului Bihor 

-ne trimite Decizia nr.40/R/2014 (definitivă) a Curții de 

Apel Oradea cu privire la condamnarea numitului Magyar 

Sandor pentru avocatură clandestină; 

 

7 Asociația Studenților 

 în Drept din cadrul 

Universitatea din Craiova 

-cerere de sponsorizare pentru proiectul ”Balul Bobocilor 

2014”, dedicat studenților din Centrul Universitar 

Craiovean, care se desfășoară în data de 13 noiembrie 

2014; 

 

8 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Premiile Baroului Dolj pentru anul 2014(propuneri): 

 

9 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Biblioteca Baroului Dolj(informare); 
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10 Av.Ion Turculeanu 

Decanul Baroului Dolj 

-propunere de revocare a deciziilor de reînscriere pe 

tablou în cazul avocaților Cărămidă Cristina și Tănăsescu 

Nicolae; 

 

11 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Conferința din data de 22 noiembrie 2014 – ” Respectul 

vieții private sau libertatea de exprimare?”(detalii 

organizatorice); 

 

12 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Balul Baroului Dolj(19 decembrie 2014) 

 

 

 

Prof.univ.dr.av. 

Ion Turculeanu 

                              Decanul Baroul Dolj 


