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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 10 iunie 2015

ORDINEA DE ZI
I.
1

Invitați la consiliu:
-Av.Maria
Uțescu
Președinte al Filialei Dolj a
Casei de Asigurări a
Avocaților

II.
1.

Propuneri:
Avocat
Lucian
Săuleanu

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere ca măsura suspendării pentru neplata taxelor
profesionale a avocaților cărora li s-au emis decizii să nu se mai
aplice în cazul în care restanța scade la trei luni;

3

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -stabilire teme ce urmează a fi incluse în agenda discuțiilor
întâlnirii dintre conducerea Curții de Apel Craiova și
reprezentanții Baroului Dolj din data de 19 iunie 2015;

4

Avocat Grăjdan Daniela
(referent SAJ)

-propunere de modificare a art.4 din Decizia Consiliului Baroului
Dolj nr.38 din 06.03.2014 privind majorarea plafonului lunar
pentru asistență judiciară din oficiu;

5

Avocat
stagiar
Ionele
Ancuța Denisa,
colaborator
în
cadrul
Cab.ind.av.Acrivopol Elena
Bianca

-propunere privind acordarea sumei de 500 lei din bugetul
Baroului Dolj, percepută la înscrierea pe Tabloul avocaților
stagiari, care va fi folosită pentru înscrierea la Examenul de
definitivat de către stagiarii de anul II sau pentru achitarea taxei
de școlarizare de către avocații stagiari de anul I;

III.
1

Informări:
Av.Lucian Bernd Săuleanu

2

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare cu privire la ședințele Consiliului U.N.B.R. și ale
Congresului Avocaților care s-a desfășurat în perioada 05 – 07
iunie 2015;

3

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare stadiu constituire comisii pentru identificarea practicii

-prezentarea Situației avocaților restanțieri la plata cotelor
profesionale, de care Consiliul Filialei Dolj a Casei de Asigurări a
Avocaților a luat cunoștință în ședința de lucru din data de 08
iunie 2015;

Bernd -propunere formulare plângeri penale împotriva numiților
Fotolescu Carmen, Șvedu Magdalena, Mihalache Marcel și Filip
Liviu Gabriel, pentru exercitarea fără drept a profesiei de avocat;
-desemnare avocați pentru formularea plângerilor – Bercea
Adrian Cristian și Manafu Sorin;

-informare activități ocazionate de Ziua Avocatului Român(19
iunie 2015);

Membru al

1

judiciare neunitare, dar și pentru identificarea problemelor de
drept care ar putea genera o practică neunitară;
4

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-informare stadiu constituire a Curții de Arbitraj Profesional a
Avocaților din cadrul Baroului Dolj;

5

UNBR

-ne transmite PROTOCOLUL privind stabilirea onorariilor
cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă
judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul
sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă
judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară,
precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară
privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, semnat
în data de 06 iunie 2015 în cadrul Congresului Avocaților,
din partea Ministerului Justiției de către domnul Ministru
Robert-Marius Cazanciuc și din partea U.N.B.R. de către
domnul Președinte, av.dr. Gheorghe Florea.

6

UNBR

Hotărâri adoptate de Congresul Avocaţilor, 06 – 07 iunie 2015:
·

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea RAPORTULUI DE
ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.(între
Congresul avocaţilor 2014 şi Congresul avocaţilor 2015)

·

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare a
Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2014

·

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea proiectului de buget
al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul
2015

·

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea execuţiei bugetare a
Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2014

·

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea proiectului de buget al
sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru
avocaţi

·

Hotărârea nr. 6 privind privind alegerea Consiliului
Uniunii Naţionale a Barourilor din România

·

Hotărârea nr. 7 privind alegerea Consiliului de
administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor

·

Hotărârea nr. 8 privind alegerea Comisiei centrale de
cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din România

·

Hotărârea nr. 9 privind alegerea Comisiei de cenzori a
Casei de Asigurări a Avocaţilor

Membru al

2

IV.
1

Cereri:
Av.Sandu Adriana
Magdalena (Baroul Olt)

·

Hotărârea nr. 10 privind constituirea Comisiei Centrale
de Disciplină

·

Hotărârea nr. 11 pentru validarea modificărilor şi
completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi
Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor prin delegare
de către Consiliul U.N.B.R.

·

Hotărârea nr. 12 pentru completarea unor prevederi ale
Statutului profesiei de avocat

-solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj;
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.06.2015,
urmare a aprobării transferului;
-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

2

Av.Bobin Marinela Ionela
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
(suspendată
pentru exercitare a profesiei, începând cu data de 27.07.2015, ca urmare
concediu de creștere și a încetării starii de suspendare la cerere;
îngrijire copil)

3

Av.Dinu Loredana Mariana -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
(suspendată
pentru exercitare a profesiei, începând cu data de 05.06.2015, ca urmare
concediu de creștere și a renunțării la starea de suspendare la cerere;
îngrijire copil)

4

Av.Dinu Lucreția Adriana
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
(suspendată
pentru exercitare a profesiei, începând cu data de 25.06.2015, ca urmare
concediu de creștere și a renunțării la starea de suspendare la cerere;
îngrijire copil)

5

Av.Duinea-Țibreanu Ileana

-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, începând cu data de 23.06.2015 până la
data de 09.03.2016;

6

Av.Ouatu Andrei-Cosmin

-cerere de avizare și înregistrare cabinet individual;

7

Av.Enoiu Carmen Lusiana

-cerere de avizare și înregistrare cabinet individual;

8

Av.Croitoru Maria Cristina

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

9

Av.Bugeac
Mihaela

10

Av.Ungureanu
Nicoleta

Andreea -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional;

Diana -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului
individual, ca urmare a modificării numelui prin căsătorie;

Membru al

3

-solicită radierea de pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, având în vedere aprobarea
transferului în cadrul Baroului București, începând cu data de
04.05.2015;

11

Av.Albu Irina Elena

12

Mănoiu Olaru Alina Raluca -depune în copie Certificatul de deces, seria DC nr.563341, în
(fiica
fostei
avocate vederea radierii de pe tabloul avocaților definitivi cu drept de
Vățulescu Daniela)
exercitare a profesiei a doamnei Vățulescu Daniela, începând cu
data de 25.05.2015;

13

Av.Ionescu Sorin

-contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.14/20
mai 2015, prin care s-a admis în parte cererea de restituire a
onorariului achitat de justițiabila Jifcu Marcela;
-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestației;

14

Av.Ionescu Sorin

-contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.12/06
mai 2015, prin care s-a admis restituirea integrală a onorariului
achitat de justițiabilul Văța Stelian în baza Contractului de
asistență juridică nr.190175/15.03.2014, precum și restituirea
parțială a onorariului aferent contractului de asistență juridică
nr.190183/13.05.2014;
-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestației;

15

Just.Nicolăescu Marin

-contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.13/19
mai 2015, prin care s-a respins cererea de restituire a sumei de
1000 lei, reprezentând o parte din onorariul achitat doamnei
avocat Costinaș Camelia;
-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestației;

16

Consiliul Baroului Dolj

-reluarea discuției cu privire la plângerea formulată de
Voicinovschi Marin Romeo împotriva domnului avocat Săvulescu
Cristian, având în vedere că la ședința de consiliu din 14 mai 2015
s-a amânat soluționării cauzei, în vederea completării cercetărilor
de către consilierul-raportor desemnat pentru verificări;
-referat consilier-raportor;

17

Dorina Gonț - executor -plângere împotriva domnului avocat Moraru Claudiu;
judecătoresc în cadrul
B.E.J.A. Dorina Gonț, -referat consilier-raportor;
Lucian Gonț și Marian
Panait

18

Just.Doandeș Constantin

-cerere de restituire a onorariului achitat domnului avocat Tomiță
Florin George;
-desemnare consilier-raportor;

Membru al
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19

Mateș Daniela Sanda
(primită în profesia de
avocat
prin
Decizia
nr.183/24.02.2011
a
Consiliului Baroului Dolj)

-cererea nr.1097/26.06.2014 prin care solicită înscrierea direct în
Tabloul avocaților fără drept de exercitare a profesiei, având în
vedere Decizia nr.223/2013 a Curții Constituționale și Decizia
nr.297 din 22 mai 2014 prin care Curtea Constituțională a
constatat neconstituționalitatea disp.art.25, alin.2 din Legea
nr.51/1995, în ceea ce privește sintagma ”care trebuie rezolvată în
termen de două luni de la data emiterii deciziei”.

20

Căciulă Ioana Dana
(primită în profesia de
avocat
prin
Decizia
nr.183/24.02.2011
a
Consiliului Baroului Dolj)

-cererea nr.1090/25.06.2014 prin care solicită înscrierea direct în
Tabloul avocaților fără drept de exercitare a profesiei, având în
vedere Decizia nr.223/2013 a Curții Constituționale și Decizia
nr.297 din 22 mai 2014 prin care Curtea Constituțională a
constatat neconstituționalitatea disp.art.25, alin.2 din Legea
nr.51/1995, în ceea ce privește sintagma ”care trebuie rezolvată în
termen de două luni de la data emiterii deciziei”.

V.

Consiliul Baroului Dolj

-repartizarea pe departamente de activitate a membrilor
Consiliului Baroului Dolj;

VI.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data
de 09 iulie 2015;

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroul Dolj

Membru al

5

