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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 decembrie 2015 

 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

 

 
I. Invitaţi la consiliu: 

1 Responsabilii SAJ:            

Av. Bogdan Anca – S.A.J. Băileşti 

Av. Gheară Elena – S.A.J. Filiaşi 

Av. Catană Ionel – S.A.J. Calafat 

Av. Ianoşi Archir – S.A.J. Segarcea 

 

2 Av.Maria Uţescu 

-preşedinte al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor 

  

3 Acordarea Premiilor 

Baroului Dolj pentru anul 

2015 

-Premiul ”Gheorghe Chițu” – pentru întreaga activitate în 

domeniul avocaturii: 

           - domnului avocat Brînzei Călin; 

-Premiul „Dem Stoenescu” - pentru activitate remarcabilă la 

promovarea profesiei şi a Baroului Dolj: 

-domnului avocat Bratu Ion – fost decan al Baroului 

Dolj în perioada 1956 – 1958; 

  

-Premiul ”Speranța”: 

          -domnului avocat Cioroianu Nicolae – pentru rezultate 

deosebite realizate în perioada stagiului profesional; 

          -domnului avocat Kazanci Eduard-Carlo – pentru 

rezultate deosebite la Examenul de admitere în profesie, ca avocat 

stagiar, sesiunea septembrie 2015; 

 

II. Propuneri: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-Programul de lucru al Baroului Dolj în perioada sărbătorilor de 

iarnă 2015-2016; 

 

www.barouldolj.ro 
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2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-stabilirea datei pentru desfăşurarea Adunării Generale ordinare a 

baroului din anul 2016; 

 

III. Informări: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare privind rezultatele la Examenul de absolvire a 

cursurilor INPPA, sesiunea noiembrie – decembrie 2015; 

 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

-informare  - şedinţa SAJ din 14 decembrie 2015; 

 

3 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

-informare  - şedinţa Consiliului UNBR care s-a desfăşurat în 

perioada 11-13 decembrie 2015; 

 

4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare cu privire la desfăşurarea evenimentului cu tema 

„Libertatea de exprimare”, organizat la sediul baroului la data de 

10 decembrie 2015, cu prilejul celebrării Zilei Europene a 

Avocaţilor; 

 

5 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

-infomare privind finalizarea inventarierii Bibliotecii Baroului 

Dolj; 

 

6 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-Serbarea Crăciunului 2015 din 16.12.2015 şi a Balului Baroului 

Dolj din 18.12.2015;  

 

 

7 Contabil-şef Anca Rusu 

 

-referat cu privire la bugetul pentru Serbarea Crăciunului 2015; 

-referat cu privire la bugetul pentru Balul Baroului Dolj 2015; 

 

8 Contabil-şef Anca Rusu 

 

-referat privind acordarea celui de-al 13-lea salariu pentru 

salariații Baroului Dolj; 

 

9 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; 

 

10 Comisia de Cenzori a 

Baroului Dolj 

-Proces-verbal încheiat la data de 21.10.2015 în urma verificării 

situaţiei financiare a baroului; 

-solicitări; 

 

11 U.N.B.R. -Hotărârea nr.30 din 12 decembrie 2015 a Consiliului U.N.B.R. 

privind aprobarea Calendarului desfăşurării şedinţelor Comisiei 

Permanente a U.N.B.R. şi ale Consiliului U.N.B.R., Congresul 

Avocaţilor 2016, data începerii examenului de primire în profesia 

de avocat şi data examenului de absolvire a cursurilor INPPA, în 

anul 2016; 
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IV. Cereri: 

1 Av.Stuparu Lucian(Baroul 

Mehedinţi) 

-solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj; 

-solicită înscrierea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de 

exercitare al Baroului Dolj, începând cu data de 01.01.2016, 

urmare a aprobării transferului; 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

2 Av.Marta Adrian-Valentin 

    (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 01.01.2016, 

urmare a aprobării transferului; 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

3 Av.Păduraru Dumitru 

    (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 01.01.2016, 

urmare a aprobării transferului; 

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual; 

 

4 Av.Şovăilă Cristian Marian 

(suspendat pentru 

incompatibilitate) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 15.12.2015, ca urmare 

a încetării stării de incompatibilitate; 

 

5 Av.Tudor Ionuţ Daniel -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați pentru 

incompatibilitate, începând cu data de 09.12.2015; 

 

6 Av.Panal Cristiana -solicită trecerea pe Tabloul avocaților suspendați la cerere, 

începând cu data de 16.12.2015; 

 

7 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 01.01.2016 până la 

data de 01.09.2017; 

 

8 Av.Vrancea Ştefania 

Mădălina 

-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 05.12.2015 până la 

data de 14.11.2016; 

 

9 Av.Popescu Mariana 

Mihaela 

-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 15.12.2015 până la 

data de 26.08.2017; 

 

10 Cab.ind.avocat Simona 

Leoveanu şi  

Avocat definitiv Manda 

Simona Valeria 

-Act adiţional nr.3/10.12.2015 privind încetarea contractului de 

colaborare, începând cu data de 16.12.2015; 
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11  Av.Manda Simona Valeria -avizare şi înregistrare cabinet individual; 

 

12 Cabinet de avocat 

M.Gornoviceanu şi  

Avocat definitiv Stoica 

Lorin 

-Act adiţional privind încetarea contractului de colaborare, 

începând cu data de 04.12.2015; 

 

13 Av.Stoica Lorin -avizare şi înregistrare cabinet individual; 

 

14 Av.Roşiţoiu Marius -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al 

cabinetului; 

 

15 Av.Ignat Claudiu Florinel -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al 

cabinetului; 

 

16 Av.Duinea-Ţibreanu Ileana -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al 

cabinetului; 

 

17 Av.Belulescu Liviu -solicită să se ia act de desfiinţarea biroului de lucru al 

cabinetului;  

 

18 Av.Nedelcu Iulian -solicită să se ia act de desfiinţarea biroului de lucru al 

cabinetului; 

 

19 Av.Protopopescu Tudor -solicită să se ia act de renunţarea la exerciţiul profesiei începând 

cu data de 01.01.2016 şi radierea de pe Tabloul avocaţilor 

definitivi cu drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj; 

 

20 Av.Belu Constantin -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de 

avocat și menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de 

avocat; 

 

21 Cabinet de avocat Roşca 

Sergiu Florin(Baroul 

Bucureşti) şi 

Cabinet de avocat Naon 

Gabriela Raluca(Baroul 

Dolj) 

-Act adiţional nr.1/04.12.2015 privind încetarea Contractului de 

conlucrare profesională; 

 

22 Avocat stagiar 

Av.Paoletto Gabriel 

(primit în profesie ca 

avocat stagiar în Baroul 

Bucureşti, prin Decizia 

nr.750/9/26.10.2013  

a Consiliului U.N.B.R. 

-cerere de înscriere în Baroul Dolj; 

-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea dosarului 

de înscriere; 
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23 Av.stagiar Leoveanu Alina 

Simona (suspendată la 

cerere) 

-cerere de dobândire a calităţii de avocat definitiv prin echivalarea 

vechimii ca şi consilier juridic; 

 

 

24 Avocaţi din SAJ Calafat -solicită ca repartizarea, evidenţa şi controlul împuternicirilor 

avocaţiale din oficiu la Poliţia Calafat, Paerchetul de pe lângă 

Judecătoria Calafat şi Judecătoria Calafat să fie efectuată de 

domnul avocat Cojocaru Cornel; 

-solicită ca în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 doamna avocat 

Pătru Violeta să nu mai primească delegaţii din oficiu; 

 

25 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; 

-referat  consilier-raportor; 

 

26 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; 

-referat consilier-raportor; 

 

27 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; 

-referat consilier-raportor; 

 

28 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; 

 

29 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; 

-referat consilier-raportor; 

 

30 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; 

-referat consilier-raportor; 

 

31 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; 

-referat consilier-raportor; 
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32 Justiţiabil Puşcu Lidia 

Lăcrimioara 

-plângere împotriva doamnei avocat Lăinescu Cristina Valeria; 

-referat consilier-raportor; 

 

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

de 21 ianuarie 2016, ora 14.00; 

 

 

 

      Lucian Bernd Săuleanu 

Avocat 

        Decanul Baroul Dolj 


