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CONSILIUL BAROULUI DOLJ 

 

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 21 noiembrie 2014 
 

ORDINEA DE ZI  
 

Nr. Rezumat Detalii 

I. Depunere jurământ 

1. Avocat stagiar 

Bărbuceanu Cristina-

Elena 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept 

de exercitare a profesiei; 

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu  forma de exercitare a profesiei cu denumirea   

”Turculeanu și Asociații – Societate civilă de avocați”, 

-depunerea jurământului; 

 

2 Avocat stagiar 

Cojocaru Daniela-Maria 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept 

de exercitare a profesiei; 

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu  forma de exercitare a profesiei cu denumirea   

”Cega, Tumbăr&Popa – Societate civilă de avocați”, 

-depunerea jurământului; 

  

3 Avocat stagiar 

Popescu Anne-Marie 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept 

de exercitare a profesiei; 

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu  forma de exercitare a profesiei cu denumirea   

”Văetuș Mihaela - Camelia – Cabinet de avocat”, 

-depunerea jurământului; 

 

4 Avocat stagiar 

Stanciu Alina-Lorena 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept 

de exercitare a profesiei; 

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu  forma de exercitare a profesiei cu denumirea   

”Socoteanu&Popa – Societate civilă de avocați”, 

-depunerea jurământului; 

 

www.barouldolj.ro 
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5 Avocat stagiar 

Văduva Cătălina 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept 

de exercitare a profesiei; 

-cerere de avizare şi înregistrare contract de colaborare 

încheiat cu  forma de exercitare a profesiei cu denumirea   

”Boștină și Asociații – Societate Profesională cu 

Răspundere Limitată”, 

-depunerea jurământului; 

 

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; 

 

III. Cereri:  

1 Av.Minda Ana Maria -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

2 Av.Grecu Nicoleta Iuliana -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 05.12.2014 – 17.08.2016; 

 

3 Av.Belu Constantin 

(pensionat pentru limită 

de vârstă) 

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei 

în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat; 

 

4 Av.Ivanovici Dragoș-

Teodor(suspendat pentru 

incompatibilitate) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei; 

 

5 Cabinet de avocat Anca 

Răducu 

și  Societatea Civilă de 

avocați ”Calotă, 

Ghiță&Asociații” 

-Convenție de conlucrare profesională; 

 

6 Cabinet de avocat Radu 

Marinescu și 

Cabinet de avocat Lăjea 

Amanda Loredana 

-Convenție de conlucrare profesională; 

 

7 Av.Bianca Maria Carmen 

Predescu 

-propunere de editare a unei lucrări privind operele de artă 

din patrimoniul Baroului Dolj; 

 

8 Av.Bianca Maria Carmen 

Predescu 

-solicită să se ia act că donează Baroului Dolj un bust ce îl 

reprezintă pe Mihail Lăzărescu, avocat, erou căzut în 

Campania din Bulgaria 1913; 
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9 Av.Răzvan Socoteanu -propunere de modificare a Deciziei nr.38/06.03.2014 a 

Consiliului Baroului Dolj; 

 

10 Av.Răzvan Socoteanu -referitor la problema parcării pentru avocați la noul sediu 

al Tribunalului Dolj; 

 

IV. Diverse  

1 UNBR -ne remit, spre soluționare, plângerea formulată de numiții 

Oprea Gheorghe, Oprea Angela, Oprea Ana, Oprea Mihai 

Codruț, Oprea Irinel, Spînu Ilie și Visan Elena împotriva 

doamnei avocat Mircea Larisa Victoria; 

 

2 Baroul Cluj -ne comunică Hotărârea penală nr.597/27.05.2014, 

pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, Secția Penală, în 

Dosarul nr.17717/211/2013, prin care a fost condamnat 

numitul Buha Ioan, pentru exercitarea fără drept a 

profesiei de avocat; 

 

3 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Revista Baroului Dolj – nr.2/2014; 

 

4 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-Serbarea Crăciunului  - 17 decembrie 2014; 

 

5 Av.Ion Turculeanu, 

Decanul Baroului Dolj 

-referitor la Monitoarele Oficiale din perioada 1990-2004, 

aflate în Biblioteca baroului; 

 

6 U.N.B.R.  

 

-Adresa din 22.10.2014, prin care se solicită date pentru 

întocmirea unei statistici în vederea pregătirii ședinței 

Consiliului U.N.B.R. din 13-14 decembrie 2014; 

 

7 Universitatea din Craiova 

Facultatea de Drept și 

Științe Sociale 

-propunere de susținere, în calitate de partener,                  

în organizarea Conferinței Internaționale Bienale – Ediția 

2015, care se va desfășura în perioada 20-21 martie 2015, 

la noul sediu al facultății. 

 

 

 

Prof.univ.dr.av. 

Ion Turculeanu 

                              Decanul Baroul Dolj 


