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C O N S I L I U L  B A R O U L U I  D O L J  

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 16 aprilie 2015 

 

ORDINEA DE ZI  

 

 

 
I Invitați la consiliu: -av.Săvulescu Cristian; 

II Informări: 

1 Comisia de Cenzori                

a Baroului Dolj 

-proces-verbal încheiat la data de 07 aprilie 2015, privind 

alegerea președintelui Comisiei de Cenzori – doamna 

avocat Pădeanu Elena; 

-informare cu privire la ședința de lucru din data de 07 

aprilie 2015; 

 

2 Comisia de Disciplină 

A Baroului Dolj 

-proces-verbal încheiat la data de 08 aprilie 2015, privind 

alegerea președintelui Comisiei de Disciplină – domnul 

avocat Ghinescu Dragoș Toma; 

 

3 Centrul Teritorial Craiova 

al Institutului pentru 

Pregătirea și Perfecționarea 

Avocaților (I.N.P.P.A.) 

-Proces-verbal al ședinței Consiliului de Conducere al 

Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A., care                    

s-a desfășurat la data de 09.04.2015; 

-Hotărârea nr.1/09.04.2015 a Consiliului de Conducere     

al Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A. ; 

 

4 Curtea de Apel Craiova -Protocol încheiat la data de 08 aprilie 2015 între 

conducerile administrative ale Curții de Apel Craiova,  

Tribunalului Dolj, Judecătoria Craiova și Consiliul 

Baroului Dolj privind colaborarea interinstituțională; 

 

5 Curtea de Apel Craiova -propunere privind întâlnirile de lucru pentru anul 2015 

între conducerile administrative ale Curții de Apel Craiova, 

Tribunalului Dolj, Judecătoriei Craiova și Consiliul 

Baroului Dolj(11 iunie 2015 și 13 noiembrie 2015); 
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6 Tribunalul Dolj -răspuns referitor la demersurile Baroului Dolj privind 

remunerația curatorului special și modalitatea de plată        

a acesteia; 

 

7 Tribunalul Dolj -solicită analizarea posibilității încheierii unui protocol 

între Tribunalul Dolj și Baroul Dolj, în calitate de gestionar 

al intereselor corpului de avocați de pe raza județului Dolj, 

protocol privind comunicarea prin e-mail a actelor de 

procedură și eventual a certificatelor și copiilor simple din 

înscrisurile din dosare; 

 

8 Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Bălcești 

-informare cu privire la înregistrarea pe rolul Parchetului     

a Dosarului nr.53/P/2015, având ca obiect săvârșirea 

infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii(profesia 

de avocat), prev.ped.de art.348 alin.1 din Codul penal, cu 

referire la disp.art.26 alin.1 din Legea nr.51/1995, de către 

numitul Nicola Marius; 

 

9 Casa de Asigurări a 

Avocaților 

-Decizia nr.76 din 06.03.2015 prin care s-a dispus 

pensionarea pentru retragere anticipată definitivă din 

profesie a domnului avocat Ionescu Sorin; 

 

10 Asociația Magistraților din 

România, Președinte, 

judecător Gabriela Baltag 

-propunere privind modificarea/completarea Legii 

nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 

avocat, ce a fost adusă la cunoștință Ministerului Justiției, 

Consiliului Superior al Magistraturii, Uniunii Naționale a 

Barourilor din România, Comisiilor Juridice ale Senatului 

și Camerei Deputaților, precum și altor barouri din țară; 

  

11 Consilier – avocat Radu 

Marinescu 

-informare cu privire la stadiul implementării Protocolului 

privind accesul auto al avocaților în parcarea Tribunalului 

Dolj din Craiova, str.Brestei, nr.129; 

-cereri formulate de doamna avocat Giucă Iuliana Gabriela 

și domnul avocat Olaru Claudiu Orian cu privire                 

la obținerea accesului auto în parcarea Tribunalului Dolj 

din Craiova, str.Brestei, nr.129; 

 

12 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-informare cu privire la desfășurarea programului de 

practică pentru studenții facultăților de drept, ”O săptămână 

avocat”; 

-propunere privind schimbarea denumirii programului        

în ”Drumul către avocatură”. 

  

13 Institutul pentru 

Pregătirea și Perfecționarea 

Avocaților 

-Decizia nr.184/01.04.2015, referitoare la acordarea de ore 

de pregătire profesională continuă pentru avocații care au 

fost prezenți la lucrările evenimentului cu titlul ”Sistemul 

juridic între stabilitate și reformă”, organizat la Craiova în 

perioada 20.03.2015 – 21.03.2015; 
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III. Cereri 

1 Av.Axente-Duligean Paula 

Eliza 

(suspendată pentru 

concediu de creștere și 

îngrijire copil) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei, începând cu data de 

26.04.2015, ca urmare a renunțării la starea de suspendare 

la cerere; 

 

2 Av.Gaciu Ana Maria -asolicită avizarea transferului în Baroul București și 

emiterea certificatului prevăzut de art.55 din Statutul 

profesiei de avocat; 

 

3 Av. Albu Irina Elena -solicită avizarea transferului în Baroul București și 

emiterea certificatului prevăzut de art.55 din Statutul 

profesiei de avocat; 

  

4 Av.Grigorie Alexandru 

Nicolae 

-solicită radierea de pe Tabloul avocaților definitivi cu 

drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu 

data de 17 martie 2015, ca urmare a aprobării transferului 

în Baroul București; 

 

5 Av.Velescu Cristina -cerere de îndreptare a erorii materiale din Decizia 

nr.46/19.02.2015 a Consiliului Baroului Dolj, în sensul 

modificării datei de la care a solicitat suspendarea, prin 

cererea nr.268/12.02.2015, respectiv 11.03.2015, în loc de 

13.03.2015; 

 

6 Av.Manafu Sorin Ionuț -solicită aprobare pentru a emite și utiliza contracte de 

asistență juridică personalizate, cu elementele de 

identificare ale formei de exercitare a profesiei,                cu 

respectarea cerințelor impuse de art.122 alin.4 din Statutul 

profesiei de avocat; 

-solicită acordarea de serii unice pentru aceste formulare; 

 

7 Av.Pădeanu Elena  -solicită aprobare pentru publicarea pe site-ul Baroului Dolj 

a unui mesaj de mulțumire pentru avocații care au 

participat la Adunarea Generală din 14 martie 2015; 

-referat privind necesitatea a două specimene de semnătură 

în bancă pentru conturile Baroului Dolj; 

 

8 Av.Acrivopol Bianca, 

membru al Consiliului 

Baroului Dolj  

 

-referat privind necesitatea a două specimene de semnătură 

în bancă pentru conturile Baroului Dolj; 

 

9 Av.Ion Turculeanu, 

Director al Centrului 

Teritorial Craiova al 

I.N.P.P.A. 

-propuneri cu privire la activitățile Centrului Teritorial 

Craiova al I.N.P.P.A.; 
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IV. Consiliul Baroului Dolj -repartizarea pe departamente de activitate a membrilor 

Consiliului Baroului Dolj; 

V. Diverse:  

1 Filiala Dolj a C.A.A. -ne transmite Tabelul nominal cu avocații restanțieri           

la plata contribuțiilor profesionale și dovezile de notificare 

ale acestora, spre a se dispune măsurile legale; 

 

2 UNBR -Hotărârea nr.1063 din 07 martie 2015 privind organizarea 

și funcționarea Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților; 

 Stabilirea numărului de arbitri din care se 

compune Curtea de Arbitraj Profesional a 

Avocaților din cadrul Baroului Dolj,           

în conformitate cu dispozițiile art.6.1. din 

Regulamentul privind organizarea și 

funcţionarea Curții de Arbitraj Profesional 

a Avocaților, care prevede un număr de  

15-30 de arbitri; 

 Publicarea unui anunț privind înscrierea     

pe Lista de arbitri, la cererea scrisă a 

avocaților, conform dispozițiilor art.6.2 și 

art.6.3 din Regulamentul privind 

organizarea si funcţionarea Curții de 

Arbitraj Profesional a Avocaților; 

 

3 Av.Oane Bogdan David -solicită acordarea unui sprijin financiar de 1000 euro, în 

vederea participării, alături de echipa reprezentativă              

a avocaților români(Dacia Felix – Cluj Napoca, înscrisă la 

manifestarea Eurolawyers 2015, ce se va desfășura la Malta 

în perioada 27 mai – 01 iunie 2015; 

 

4 Emil Boroghină, director 

fondator al Festivalului 

Internațional Shakespeare 

-solicită sprijin financiar pentru pregătirea festivalului 

internațional Shakespeare, ediția a X-a și a manifestărilor 

destinate Premiului Europa pentru Teatru, care vor avea loc 

în aprilie 2016; 

 

5 Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Drept și 

Științe Sociale 

-Protocol de parteneriat; 

 

6 Universitatea Spiru Haret, 

Facultatea de Drept și 

Administrație Publică și 

Facultatea de Management 

Financiar Contabil, cu 

sediul în Craiova 

-Protocol de parteneriat; 
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7 Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere privind menținerea mandatului de reprezentare 

juridică a intereselor Baroului Dolj de către domnul avocat 

Nicu Mihai Dragoș în Dosarul nr. 14461/63/2014 

(Tribunalul Olt), în proces cu Ciucă Octavian Tiberius și 

încheierea unui nou contract de asistență juridică; 

 

8 Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere privind reducerea taxei de transfer de la 1000 

lei la 50 lei pentru avocații care formulează cereri               

în decursul anului 2015;  

 

9 Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere privind eliminarea indemnizațiilor primite de 

consilieri – 300 lei net/ședință, prodecan – 400 lei 

net/ședință și decan – 500 lei net/ședință; 

 

10 Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu 

la data de 14 mai 2015, ora 14.00. 

 

 

 

 

Lucian Bernd Săuleanu 

Avocat 

 

        Decanul Baroul Dolj 


