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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 15 octombrie 2015 

 

 

ORDINEA DE ZI  

 

 

 
I. Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015: 

1. UNBR – Comisia 

Permanentă 

-Decizia nr.33/29 septembrie 2015 privind validarea examenului 

de primire în profesie ca avocat stagiar şi penhtru persoanele care 

au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, 

precum şi a rezultatelor acestuia ; 

-Decizia nr.33/13 din 29 septembrie 2015 prin care se aprobă 

primirea în profesia de avocat a candidaţilor declaraţi admişi la 

examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2015, care 

au depus cererea de înscriere la examen la Baroul Dolj;  

 

2 Depunere jurământ: 

1 Avocat stagiar 

Blejan Ioana Alina 

-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   ”Gătejescu 

Mihaela Simona – Cabinet de avocat”, 

-depunerea jurământului; 

 

2 Avocat stagiar 

Chilom Alexandru Viorel 

-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   ”Oancea, 

Răduleţu şi Gherghe – Societate civilă de avocaţi; 

-depunerea jurământului; 

 

3 Avocat stagiar 

Cosma Elena Roxana 

(primită în profesie ca 

avocat stagiar în anul 2014) 

-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   ”Calotă, 

Ghiţă&Asociaţii – Societate civilă de avocaţi”, 

-depunerea jurământului; 
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4 Avocat stagiar 

Dincă Maria 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  ”Vintilă 

Gheorghe – Cabinet de avocat”, 

-depunerea jurământului; 

 

5 Avocat stagiar 

Drăghici Ovidiu Andrei 

-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   ”Grigore și 

Asociații – Societate civilă de avocați”, 

-depunerea jurământului; 

 

6 Avocat stagiar 

Kazanci Eduard Carlo 

-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   ”Balaci Silviu 

Costinel – Cabinet de avocat”, 

-depunerea jurământului; 

 

7 Avocat stagiar 

Preda Ramona Andreea 

-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   ” Cabinet 

individual avocat Horaţiu Petria”, 

-depunerea jurământului; 

 

8 Avocat stagiar 

Rocşoreanu Răzvan 

-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   ”Bogdan 

Catană – Cabinet de avocat”, 

-depunerea jurământului; 

 

9 Avocat stagiar 

Vasile Andra-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   ”Popa Florea – 

Cabinet de avocat”, 

-depunerea jurământului; 

 

10 Avocat stagiar 

Voicu Nicoleta-Gabriela 

-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   ”Gătejescu 

Mihaela Simona – Cabinet de avocat”, 

-depunerea jurământului; 
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II. Propuneri: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu şi avocat Cristian 

Diaconu 

-propuneri privind îmbunătăţirea activităţii SAJ: 

1) Propunere privind refacerea Registrului de Asistenţă 

Judiciară, urmând ca toţi avocaţii interesaţi să formuleze 

cereri de înscriere în registru până la data de 01.11.2015; 

Obligaţia de a se înscrie priveşte toţi avocaţii din registru,  

precum şi avocaţii care doresc să se înscrie pentru prima 

dată în S.A.J.; 

Sancţiunea în cazul neformulării cererilor până la data de 

01.11.2015 atrage imposibilitatea înscrierii în Registrul de 

Asistenţă Judiciară şi, implicit, desfăşurarea activităţii în 

cadrul S.A.J. ; 

2) Prevederile art.115 din Regulamenul de Organizare şi 

Funcţionare al Serviciului de Asistenţă Judiciară al 

Baroului Dolj, având următorul conţinut ”În primele zece 

zile ale fiecărei luni, avocaţii interesaţi să asigure asistenţa 

juridică gratuită sau din oficiu vor formula opţiuni în acest 

sens, pe care le vor depune personal sau prin colaboratori 

ori pe care le vor expedia prin orice mijloace de 

comunicare la distanţă (fax, e-mail, curierat rapid), apte să 

asigure primirea opţiunii în termen şi să asigure dovada în 

acest sens”, să fie modificate în sensul că cererea de a 

asigura asistenţă judiciară din oficiu să se formuleze anual 

de către avocaţii interesaţi, în vederea întocmirii 

Registrului S.A.J. ; 

3) Propunere de modificare a art.2  alin.(4) din Decizia 

privind activitatea S.A.J. (modificată în şedinţa din 

24.09.2015), cu adăugarea unei excepţii în cazul soţilor 

avocaţi să fie permise pe lângă cele 6 substituiri 

nemotivate, alte 6 substituiri/lună pentru fiecare; 

4) Propunere de reeditare a deciziei privind activitatea S.A.J., 

care să cuprindă toate reglementările stabilite în şedinţele 

de consiliu. 

 

2 Avocat Dana Babov şi 

avocat Cristian Diaconu, 

responsabili SAJ 

-referitor la respectarea dispoziţiilor adoptate privind activitatea 

desfăşurată la SAJ;  

 

3 Avocat Răzvan Socoteanu 

şi avocat Bogdan Mihăloiu 

-referat privind verificarea condiţiilor de înfiinţare a unei Case de 

Ajutor Reciproc a Avocaţilor din Baroul Dolj; 
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4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propuneri privind acordarea premiului „Avram Iancu” domnului 

Mircea Duţu; 

 

5 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propunere privind acordarea premiului pentru distincţie 

domnului avocat Constantin Mocanu; 

 

6 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propunere privind oportunitatea/necesitatea stabilirii unor 

onorarii minimale; demersuri către U.N.B.R.; 

 

7 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propuneri privind activitatea secretariatului baroului: 

1. stabilirea unui termen de 2 zile lucrătoare de la data şedinţei de 

consiliu pentru postarea pe site a soluţiilor adoptate şi a unui 

termen de minim 3 zile lucrătoare pentru redactarea acestora. 

2.stabilirea unui program de lucru: 09.00 - 14.00 - primiri şi 

eliberări acte şi 14.00 - 16.00 - activitate de redactare; 

 

8 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propunere privind stabilirea unei proceduri de comunicare către 

avocaţi a unor documente emise de organele de conducere ale 

baroului,  în cazul returnării corespondenţei transmise prin poştă; 

 

9 Comisia de elaborare a 

Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare 

al Bibliotecii Baroului Dolj 

-avocat Bianca Predescu 

-avocat Bianca Acrivopol 

-avocat Cosmin Roşulescu 

-propunere de Regulament de Organizare şi Funcţionare al 

bibliotecii; 

 

10 Avocat Dragoş Nicu -propunere de reglementare a situaţiei dosarelor profesionale ale 

avocaţilor  

 

III. Informări: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-informare privind organizarea conferinţei cu tema „Camera 

preliminară” la data de 23.10.2015; 

 

2 Avocat Radu Marinescu -informare privind participarea la Congresul intermediar al 

Federaţiei Barourilor Europene care s-a desfăşurat la Cracovia în 

perioada 08-11 octombrie 2015;  

 

IV. Cereri: 

1 Av.Călin Livia (fostă 

Dumitrescu) 

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului, ca 

urmare a modificării numelui ; 

 

2 Av.Gaciu Victoria Irina -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, începând cu data de 13.10.2015 până la 

data de 01.09.2017; 
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3 Av.Florea Camelia  

Nicoleta 

-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 02.10.2015 până la 

data de 21.07.2016; 

 

4 Av.stag.Cercelaru Mirela 

Arlette 

-solicită trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendați la cerere 

începând cu data de 15.10.2015 pe o perioadă nedeterminată; 

 

5 Av.Buzatu Alina Mihaela 

(suspendată pentru a 

beneficia de ajutor pentru 

creştere şi îngrijire copil) 

  

- solicită menţinerea stării de suspendare la cerere, începând cu 

data de 10.11.2015 pe o perioadă nedeterminată; 

 

6 Av.Ghiţă Daniel (suspendat 

pentru incompatibilitate) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 01.11.2015, ca urmare 

a încetării stării de incompatibilitate; 

-emiterea unei decizii privind actualizarea datelor sediului 

profesional al Cabinetului individual „avocat Ghiţă Daniel”, 

înfiinţat în baza Deciziei nr.41 din 17.02.2000 a Consiliului 

Baroului Dolj; 

 

7 Societatea Civilă 

Profesională de Avocaţi 

„Elena şi Marin Pădeanu” 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional, 

începând cu data de 01.10.2015; 

 

8 Societatea Civilă de 

Avocaţi „Nestor Nestor 

Diculescu Kingston 

Petersen” din Baroul 

Bucureşti, cu sediul 

secundar în raza Baroului 

Dolj 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional 

secundar; 

 

9 Societatea Civilă de 

Avocaţi „Oancea, Răduleţu 

şi Gherghe” şi avocat 

definitiv Bălăşoiu Adriana 

Florina 

-Act adiţional nr.2/28.09.2015 privind modificarea pct.4.3 din 

Contractul de colaborare nr.2110/20.12.2013; 

 

10 Societatea Civilă de 

Avocaţi „Oancea, Răduleţu 

şi Gherghe” şi avocat 

definitiv Voicu Doina 

Mihaela 

-Act adiţional nr.2/28.09.2015 privind modificarea pct.3.4 din 

Contractul de colaborare nr.1154/11.07.2013; 

 

11 Societatea Civilă de 

Avocaţi „Oancea, Răduleţu 

şi Gherghe” şi avocat 

definitiv Vancea Dragoş 

-Act adiţional nr.2/28.09.2015 privind modificarea pct.3.4 din 

Contractul de colaborare nr.1155/11.07.2013; 
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Alexandru 

 

12 Valentin Găman – Cabinet 

de avocat(Baroul Dolj şi 

I.K.Rokas&Partners – 

Constantinescu, 

Radu&Ionescu 

SPRL(Baroul Bucureşti) 

-avizare şi înregistrare Convenţie de conlucrare profesională 

nr.6/01.10.2015; 

 

 

13 Băncioi Cătălin – Cabinet 

de avocat şi 

Balaci Angela - Cabinet de 

avocat 

-avizare şi înregistrare contract de conlucrare profesională ; 

 

14 Av.Dinulescu Colţatu Alina 

Monica 

-solicită să se ia act de încetarea activității cabinetului individual 

cu denumirea ”Alina Colţatu – Cabinet de avocat”, începând cu 

15.10.2015, urmând să exercite profesia în cadrul altei forme de 

exercitare a profesiei; 

 

15 Av.Ştefănescu Elena -solicită să se ia act de încetarea activității cabinetului individual 

cu denumirea ”Elena Ştefănescu – Cabinet de avocat”, începând 

cu 15.10.2015, urmând să exercite profesia în cadrul altei forme 

de exercitare a profesiei; 

 

16 Av.Cioroianu Ionuţ Ciprian 

(suspendat la cerere)  

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de 

15.10.2015, urmând să exercite profesia în cadrul unei societăţi 

civile de avocaţi; 

 

17 Av.Dinulescu Colţatu Alina 

Monica 

Av.Ştefănescu Elena 

Av.Cioroianu Ionuţ Ciprian 

-solicită avizarea şi înregistrarea formei de exercitare a profesiei 

cu denumirea „Colţatu, Ştefănescu şi Cioroianu – Societate civilă 

de avocaţi”, începând cu data de 15.10.2015; 

 

18 Av.Bîcu Lenuţa -solicită să se ia act de încetarea activității cabinetului individual 

cu denumirea ”Bîcu Lenuţa – Cabinet de avocat”, începând cu 

01.11.2015, urmând să exercite profesia în cadrul altei forme de 

exercitare a profesiei; 

 

19 Av.Chionea Gheorghe -solicită să se ia act de încetarea activității cabinetului individual 

”avocat Chionea Gheorghe”, începând cu  data de 01.11.2015, 

urmând să exercite profesia în cadrul altei forme de exercitare a 

profesiei; 

 

20 Av.Bîcu Lenuţa  

Av.Chionea Gheorghe 

 

-solicită avizarea şi înregistrarea formei de exercitare a profesiei 

cu denumirea „CHIONEA ŞI ASOCIAŢII – Societate civilă de 

avocaţi”, începând cu data de 01.11.2015; 
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21 Av.Bogdan Alexandru -referitor la amenda judiciară în cuantum de 500 lei ce i-a fost 

aplicată în mod nejustificat în cauza ce a făcut obiectul Dosarului 

nr.8896/63/2013*, aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova; 

 

22 Bica Alina-Mihaela 

(primită în profesia de 

avocat prin Decizia 

nr.137/10.02.2011 a 

Consiliului Baroului Dolj) 

-informare privind retragerea cererii de înscriere pe Tabloul 

avocaților definitivi cu drept de exercitare a profesiei al Baroului 

Dolj; 

 

 

23 Filiala Dolj a Casei de 

Asigurări a Avocaţilor  

- Situaţia avocaţilor restanţieri la plata contribuţiilor profesionale 

şi a dovezilor privind notificarea, de care Consiliul de 

Administraţie al Filialei a luat la cunoştinţă în şedinţa de lucru din 

05.10.2015; 

 

24 Jifcu Marcela -solicită exercitarea acţiunii disciplinare împotriva domnului 

avocat Ionescu Sorin, întrucât nu s-a conformat Deciziei 

Decanului Baroului Dolj nr.14/20.05.2015 şi nici Deciziei 

Consiliului Baroului Dolj nr.187/09.07.2015 privind restituirea 

onorariului achitat; 

-referat consilier-raportor; 

 

25 justiţiabil Puşcu Lidia 

Lăcrimioara 

-plângere împotriva doamnei avocat Lăinescu Cristina Valeria; 

-referat consilier-raportor; 

 

26 justiţiabil Burada Stejărel -contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj 

nr.26/28.08.2015, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 

onorariului achitat domnului avocat Băncioi Cătălin; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

 

27 justiţiabil Bălteanu Cornel -plângere împotriva domnului avocat Grigore Bogdan;  

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea plângerii; 

 

V. Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data 

de 19 noiembrie 2015, ora 14.00; 

 

 

 

      Lucian Bernd Săuleanu 

Avocat 

        Decanul Baroul Dolj 


