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 CONSILIUL BAROULUI DOLJ,având în vedere: 

- Hotărârea nr. 1063 din 07 martie 2015 a Consiliului Uniuniii 

Naționale a Barourilor din România, prin care s-a adoptat Regulamentul de 

organizare si funcţionare a Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților, 

prin modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului U.N.B.R.             

nr. 394/31.03.2012, Regulile standard de procedură arbitrală ale Curții de 

Arbitraj Profesional a Avocaților şi Normele privind taxele şi cheltuielile 

arbitrale; 

- Hotărârea Consiliului Baroului Dolj, adoptată în ședința din data de 

14.05.2015, privind consitutirea Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților 

din cadrul Baroului Dolj; 

     - Lista de arbitri, verificaţi şi confirmaţi de către Consiliul Baroului 
Dolj în ședința din data de 14.05.2015, cu privire la îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(3) din Regulament;  

 - prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea 

profesiei de avocat, ale Statutului profesiei de avocat, cu modificările la 

zi, precum și prevederile art.7 – 9 din Regulamentul de organizare si 

funcţionare a Curții Arbitraj Profesional a Avocaților; 

 
D E C I D E: 

 

 Art.1. Se desemnează Colegiul de Conducere al Curții de Arbitraj Profesional a 

Avocaților din cadrul Baroului Dolj, pe o perioadă de 4 ani, din rândul avocaților înscriși 

pe Lista de arbitri, verificaţi şi confirmaţi de către Consiliul Baroului Dolj în ședința din 

data de 14.05.2015, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(3) din 

Regulament, astfel: 

 

- Președinte:         - av.Lucian Bernd Săuleanu 

 

 -   Vicepreședinți:     - av.Radu Marinescu 

                                           - av.Mihai Dragoș Nicu    

 

 -    Membri:           - av.Manuela Gornoviceanu  

          - av.Sorin Cornel Stănciulescu 

 

 Art.2.  Colegiul de Conducere se întruneşte în şedinţă o dată pe trimestru sau 

ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Curţii de Arbitraj. 
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   Art.3.  Colegiul lucrează valabil în prezenţa a două treimi din numărul membrilor 

săi şi ia hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

 Art.4. Atribuțiile Colegiului de Conducere al Curţii de Arbitraj din cadrul 

Baroului Dolj sunt cele prevăzute la art.8 din Regulamentul de organizare si 

funcţionare a Curții Arbitraj Profesional a Avocaților; 

Art.5. Atribuțiile Președintelui Curţii de Arbitraj Profesional a Avocaților din 

cadrul Baroului Dolj sunt cele prevăzute la art.9 din Regulamentul de organizare si 

funcţionare a Curții Arbitraj Profesional a Avocaților; 

Art.6. Preşedintele Curţii de Arbitraj reprezintă Curtea în relaţiile cu membrii 

baroului, cu U.N.B.R., cu alte instituţii şi organizaţii din România, precum şi în relaţiile 

internaţionale. 

Art.7. Vicepreşedinţii sunt înlocuitorii de drept ai preşedintelui în îndeplinirea 

atribuţiilor acestuia. Aceştia exercită şi alte atribuţii stabilite de preşedinte sau de 

colegiul de conducere. 

Art.8.  Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul Baroului Dolj. 

 
 

Lucian Bernd Săuleanu 
Avocat 

 
              Decanul Baroului Dolj 


