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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 19 noiembrie 2015 

 

 

ORDINEA DE ZI 

cu soluţiile adoptate 

 

 
I. Depunere jurământ: 

1 Avocat stagiar 

Matei Constantin, 

(primit în profesie, prin 

Decizia nr.33/13 din 

29.09.2015 a Comisiei 

Permanente a U.N.B.R. 

-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   

”M.Gornoviceanu – Cabinet de avocat”, 

-depunerea jurământului; 

Soluţia:S-a depus jurământul; s-au aprobat cererile formulate. 

II. Invitaţi:  

1. Av.Lăinescu Cristina 

Valeria 

-invitată în legătură cu plângerea formulată de justiţiabila Puşcu 

Lidia Lăcrimioara; 

-referat consilier-raportor; 

Soluţia:S-a luat act de punctul de vedere exprimat de doamna avocat Lăinescu Cristina 

Valeria, prezentă la şedinţa de consiliu, în legătură cu plângerea formulată; 

S-a amânat soluţionarea pentru următoarea şedinţă în vederea întocmirii unui referat de 

către consilierul-raportor; 

III. Propuneri: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propunere privind reactualizarea anuală a Registrului curatorilor 

speciali - în luna noiembrie -  sens în care avocaţii interesaţi să 

formuleze cereri de înscriere până la data de 01 decembrie 2015.  

Soluţia:S-a aprobat propunerea; Registrul curatorilor speciali se va actualiza anual în 

luna noiembrie, sens în care avocaţii interesaţi vor formula cereri de înscriere până la data 

de 01 decembrie; se va posta un anunţ pe site-ul baroului în acest sens; 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propunere ca cererile formulate de avocaţii care solicită avizarea 

transferului din Baroul Dolj să fie însoţite de un referat al 

serviciului de contabilitate al baroului din care să rezulte că sunt 

achitate la zi taxele şi contribuţiile profesionale; aceeaşi regulă să 

fie aplicată şi în cazul cererilor de suspendare din exercitarea 

profesiei; 

Soluţia:S-a aprobat propunerea; 

3 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propunere ca avocaţii care formulează cereri de suspendare din 

exercitarea profesiei să fie suspendaţi de drept şi din Registrul  

SAJ şi Registrul curatorilor speciali, în situaţia în care figurează 

înscrişi; aceleaşi reguli să fie aplicate şi în cazul avocaţilor care se 

suspendă pentru concediul de creştere şi îngrijire copil sau care se 

află în concediu de maternitate; 

Soluţia:S-a aprobat propunerea; 
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4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propunere – avocaţii desemnaţi să reprezinte Baroul Dolj în 

dosare având ca obiect „exercitarea fără drept a profesiei de 

avocat” să fie împuterniciţi inclusiv pentru a da declaraţii în faza 

de urmărire penală. 

Soluţia:S-a aprobat propunerea; 

5 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu şi  

avocat Ion Şt.Diaconu 

 

-propunere privind împuternicirea de către consiliul baroului în 

vederea iniţierii unor negocieri cu Liceul Economic din Craiova 

pentru recuperarea bustului avocatului Gheorghe Chiţu, primul 

decan al Baroului Dolj; 

Soluţia:Consiliul a analizat propunerile formulate în cadrul şedinţei şi a hotărât să se 

întreprindă demersuri pentru realizarea unui nou bust, refăcut după pozele bustului 

original şi, în acest sens, vor fi solicitate oferte; 

6 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-Premiile Baroului Dolj pentru anul 2015 – propuneri; 

Soluţia:S-au analizat propunerile formulate şi s-a decis acordarea premiilor Speranţa, 

Dem.D.Stoenescu şi Gheorghe Chiţu; premiile vor fi acordate în cadru festiv la şedinţa de 

consiliu din luna decembrie; 

7 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-întâlnirea dintre conducerea Curții de Apel Craiova și 

reprezentanții Baroului Dolj; pregătire agendă de discuţii; 

Soluţia:S-a hotărât amânarea întâlnirii de lucru şi reprogramarea pentru sfârşitul lunii 

ianuarie 2016;  

8 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-Revista Iustitia – propuneri privind editarea celui de-al doilea 

număr pentru anul 2015; 

Soluţia:S-au aprobat propunerile; domnul avocat Lucian Săuleanu a invitat membrii 

consiliului să transmită materiale în vederea editării revistei; 

9 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-Calendarul de evenimente ale Baroului Dolj pentru anul 2016; 

Soluţia:S-a aprobat 

10 Comisia de elaborare a 

Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare 

al Bibliotecii Baroului Dolj 

-avocat Bianca Predescu 

-avocat Bianca Acrivopol 

-avocat Cosmin Roşulescu 

-propuneri -  Regulament de Organizare şi Funcţionare al 

Bibliotecii Baroului Dolj; 

Soluţia:Consiliul a aprobat în unanimitate Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Bibliotecii Baroului Dolj; 

IV. Informări: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare cu privire la Examenul de absolvire a cursurilor 

INPPA care se va desfăşura începând cu data de 23 noiembrie 

2015; 

Soluţia:S-a luat act de informare; 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare  - comandă mobilier pentru biroul avocaţilor din sediul 

nou al Tribunalului Dolj;  

Soluţia:S-a luat act de informare; 

3 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-Serbarea Crăciunului 2015 la Teatrul pentru Copii şi Tineret 

„Colibri” Craiova; stabilire detalii organizatorice; 
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Soluţia:S-a luat act de informare; s-a aprobat locaţia pentru organizarea acestui 

eveniment la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova la data de 16 decembrie 

2015 şi suma alocată pentru cadouri; 

4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-Balul Baroului Dolj – 18.12.2015; stabilire detalii organizatorice; 

Soluţia:S-a luat act de informare; 

5 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

-organizare eveniment „Ziua Europeană a Avocaţilor”, 

10.12.2015; 

Soluţia:S-a luat act de informare; se vor organiza la sediul Baroului Dolj, la data de 

10.12.2015, ora 14.00, dezbateri cu  scopul promovării ”Libertății de exprimare”; 

6 Avocat Răzvan Socoteanu  

 

-informare cu privire la participarea la reuniunea Grupului 

Consultativ al Consiliului UNBR, constituit din cei mai tineri 

membri ai Consiliilor Barourilor, care s-a desfăşurat în perioada 

14-15 noiembrie 2015; 

Soluţia:S-a amânat pentru următoarea şedinţă de consiliu; 

7 Avocat Dragoş Nicu -informare cu privire la participarea echipei Baroului Dolj la 

Cupa Avocaţilor la Fotbal – Cluj Napoca, 14-15 noiembrie 2015; 

Soluţia:S-a luat act de informare; 

IV. Cereri: 

1 Av.Ciovică-Luca 

Virginia(Baroul Olt) 

-solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj; 

-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de 

exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.12.2015, 

urmare a aprobării transferului; 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

Soluţia:S-au aprobat cererile; 

2 Av.Cipu Fabian 

    (Baroul Olt) 

-solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj; 

-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de 

exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.12.2015, 

urmare a aprobării transferului; 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

Soluţia:S-au aprobat cererile; 

3 Av.Coclea Mihaela-Simona -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 01.11.2015; 

Soluţia:S-a aprobat  

4 Av.Velescu Cristina 

(suspendată pentru a 

beneficia de ajutor pentru 

creştere şi îngrijire copil) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 01.12.2015, ca urmare 

a renunţării la starea de suspendare la cerere; 

Soluţia:S-a aprobat 

5 Av.Ciocan Iulia 

(suspendată la cerere)  

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 09.12.2015; 

Soluţia:S-a aprobat 

6 Av.Meca Mădălina  -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 07.12.2015 până la 

data de 03.10.2017; 

Soluţia:S-a aprobat 

7 Av.Ilinca-Mocofan Elena -solicită prelungirea stării de suspendare la cerere până la data de 
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Alexandra 

(suspendată pentru a 

beneficia de ajutor pentru 

creştere şi îngrijire copil) 

03.11.2016; 

Soluţia:S-a aprobat 

8 Av.Gaciu Victoria Irina 

(suspendată pentru a 

beneficia de ajutor pentru 

creştere şi îngrijire copil) 

-solicită să se ia act de renunțarea la cererea privind suspendarea 

din exercitarea profesiei pentru a beneficia de concediu de 

creștere și îngrijire copil, aprobată prin Decizia nr.290 din 

15.10.2015 a Consiliului Baroului Dolj; 

Soluţia:S-a aprobat 

9 Av.Dragotă Aurelia-

Gabriela(fostă Gaciu) 

-solicită încuviinţare pentru schimbarea denumirii cabinetului 

individual, ca urmare a modificării numelui; 

Soluţia:S-a aprobat 

10 Av.Tache Camelia(fostă 

Purcea) 

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului 

individual, ca urmare a modificării numelui prin căsătorie; 

Soluţia:S-a aprobat 

11 Av.Jieanu Răzvan Mihai -solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional; 

Soluţia:S-a aprobat 

12 Av.Armăşelu Alin-Horaţiu -solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional; 

Soluţia:S-a aprobat 

13 SPRL Mocanu şi Asociaţii 

şi  

avocat stagiar Văduva 

Cătălina 

-Act adiţional nr.3/12.11.2015 privind încetarea contractului de 

colaborare, începând cu data de 01.12.2015; 

Soluţia:S-a luat act 

14 Şalplahta Nicoleta 

Luminiţa – Cabinet de 

avocat şi  

avocat stagiar Văduva 

Cătălina 

-avizare şi înregistrare contract de colaborare, începând cu data de 

01.12.2015; 

Soluţia:S-a aprobat 

15 SPARL „Săuleanu şi 

Asociaţii” şi Cabinet de 

avocat Ciprian 

Diaconu(Baroul Dolj) 

-avizare şi înregistrare contract de conlucrare profesională; 

Soluţia:S-a aprobat 

16 SCA Balms şi 

Asociaţii(Baroul Bucureşti) 

Şi Cabinet de avocat 

Furtună Flavia(Baroul 

Dolj) 

-avizare şi înregistrare contract de conlucrare profesională; 

Soluţia:S-a aprobat 

17 Cabinet de avocat - Mircea 

Larisa Victoria(Baroul 

Dolj) şi Societatea Civilă 

Profesională de Avocaţi 

„Jercan, Gheorghe, Vlad şi 

Asociaţii” (Baroul Galaţi) 

-avizare şi înregistrare contract de colaborare; 

-avizare şi înregistrare Act adiţional de modificare a Contractului 

de colaborare în Convenţie de conlucrare; 

Soluţia:S-a aprobat 
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18 SCA „Iordan, Dumitrică şi 

Asociaţii”(Baroul Brăila) şi 

Cabinet de avocat Ilincuţa 

Andreea Mihaela(Baroul 

Dolj) 

-avizare şi înregistrare convenţie de conlucrare profesională; 

Soluţia:S-a aprobat 

19 Av.Călin Livia -solicită eliberarea unui nou card model CCBE, având în vedere 

schimbarea numelui; 

Soluţia:S-a avizat cererea; se va emite adresă către U.N.B.R. în vederea eliberării unui nou 

card.   

20 Av.Paoletto Gabriel 

(primit în profesie ca 

avocat stagiar în Baroul 

Bucureşti, prin Decizia 

nr.750/9/26.10.2013 a 

Consiliului UNBR 

-cerere de transfer şi înscriere în Baroul Dolj; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificare dosarului de 

înscriere; 

Soluţia:S-a amânat discutarea cererii pentru următoarea şedinţă; a fost desemnat 

consilier-raportor în vederea verificării dosarului de înscriere;  

21 Av.Gruia Ionel (pensionat 

pentru limită de vârstă) 

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei și 

menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare 

a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia:S-a aprobat 

22 Av.Băloi Gică (pensionat 

pentru limită de vârstă) 

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei și 

menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare 

a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia:S-a aprobat 

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 

10.11.2015; 

Soluţia:S-a analizat şi s-a luat act de Situaţia avocaţilor restanţieri la plata contribuţiilor 

profesionale; s-a decis aplicarea măsurii suspendării în cazul avocatei Anuţa Liliana 

Sorina, având 10 luni restante; pentru ceilalţi avocaţi aflaţi pe lista restanţierilor, s-a 

stabilit termen de plată a debitelor înregistrate până la data de 31 ianuarie 2016; se va 

reanaliza situaţia şi se vor lua măsurile prevăzute de Legea nr.51/1995 şi de Statutul 

profesiei de avocat;  

24 justiţiabil Stanca Liana 

Lucreţia 

-contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj 

nr.39/28.10.2015, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 

onorariului achitat domnului avocat Ionescu Sorin; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

Soluţia:S-a desemnat consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

25 justiţiabil Jianu Lucian -contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj 

nr.37/12.10.2015, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 

onorariului achitat domnului avocat Floricel Ion; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

Soluţia:S-a desemnat consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

26 justiţiabil Dimescu Adriana -contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj 

nr.36/07.10.2015, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 

onorariului achitat doamnei avocat Ciobanu Oana Mirela; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 
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Soluţia:S-a desemnat consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

27 justiţiabil Burada Stejărel 

Constantin 

-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 Vasilică Cătălin; 

-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea 

contestaţiei; 

 

Soluţia: S-a amânat soluţionarea contestaţiei pentru următoarea şedinţă de consiliu,  în 

vederea prezentării unui referat de către consilierul-raportor;  

28 justiţiabil Doandeş 

Constantin 

-contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj 

nr.40/28.10.2015, prin care i-a fost admisă în parte cererea de 

restituire a onorariului achitat domnului avocat Tomiţă Florin 

George; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

Soluţia:S-a desemnat consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

29 Avocat Tomiţă Florin 

George 

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj 

nr.40/28.10.2015, prin care a fost admisă în parte cererea de 

restituire a onorariului formulată de justiţiabilul Doandeş 

Constantin; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

Soluţia:S-a desemnat consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

30 justiţiabil Bălă Ştefan -contestație împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj 

nr.38/21.10.2015, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 

onorariului achitat doamnei avocat Zăhărescu Victoria; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

Soluţia: S-a amânat soluţionarea contestaţiei pentru următoarea şedinţă de consiliu,  în 

vederea prezentării unui referat de către consilierul-raportor; 

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

-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii; 

Soluţia: Consiliul a analizat plângerea și documentele anexate, a luat act de referatul 

consilierului-raportor, întocmit în urma cercetărilor efectuate și a decis clasarea cauzei, 

având în vedere că nu s-a identificat săvârșirea vreunei abateri disciplinare de către 

domnul avocat Grigore Bogdan; 

32 Asociaţia Studenţilor în 

Drept din cadrul 

Universităţii din Craiova 

-cerere de sponsorizare pentru proiectul ”Balul Bobocilor 2015”, 

dedicat studenților din Centrul Universitar Craiovean, care se va 

desfășura la data de 23 noiembrie 2015; 

Soluţia:S-a aprobat cererea; s-a hotărât acordarea sumei de 1000 lei; 

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

de 16 decembrie 2015, ora 14.00; 

Soluția:S-a stabilit următoarea ședință de consiliu la data de 16.12.2015, ora 14.00. 

 

 

      Lucian Bernd Săuleanu 

Avocat 

        Decanul Baroul Dolj 


