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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 09 iunie 2016 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

I. Invitaţi la consiliu: 

1 Av.Maria Uţescu, 

preşedinte Filiala Dolj a 

Casei de Asigurări a 

Avocaţilor 

-informare privind participarea la şedinţa Comisiei Permanente 

din 20 mai 2016; 

 

II. Informări: 

1 av.Lucian Bernd Săuleanu  

 

-informare privind organizarea evenimentului „Cupa Themis la 

Fotbal”, în perioada 17-18 iunie 2016; 

 

2 av.Lucian Bernd Săuleanu  

 

-stabilire detalii organizatorice pentru  Ziua Avocatului Român 

(24 iunie 2016); 

 

3 av.Lucian Bernd Săuleanu  

 

-informare cu privire la şedinţele Consiliului UNBR din 04-05 

iunie 2016; 

 

4 av.Lucian Bernd Săuleanu  

 

-informare privind stadiul de editare a revistei Iustitia 2016; 

 

5 Av.Dana Babov -modalitatea de depunere a actelor la registratura Tribunalului 

Dolj, prin prezentarea legitimaţiei de avocat – informare; 

 

6 Av.Popa Rodica -referitor la modalitatea de depunere la registratura Tribunalului 

Dolj a actelor pentru comunicare, cu menţionarea numărului 

legitimaţiei de avocat;  

 

III. Propuneri: 

 av.Dana Babov -propunere transmisă de colegii avocaţi de a se amenaja un loc 

special pentru fumători în curtea Tribunalului Dolj; 

 

IV. Cereri: 

1 Av.Belu Letiţia Adela 

(Baroul Olt) 

-cerere de transfer în Baroul Dolj; 

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de 

01.06.2016; 

-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual; 
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2 Av.Enea Mihaela Cristina 

(suspendată la cerere 

pentru a beneficia de ajutor 

pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 2 ani) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei începând cu data de 29.03.2016, ca urmare a 

încetării stării de suspendare la cerere. 

 

3 Av.Bordu Marilena Ionela 

(suspendată la cerere 

pentru a beneficia de ajutor 

pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 1 an, pentru 

perioada 30.06.2015-

30.06.2016) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei începând cu data de 01.07.2016, ca urmare a 

încetării stării de suspendare la cerere. 

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de 

avocat;  

 

4 Av.Lincă Marian Cosmin -solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea 

nr.51/1995  şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi, începând 

cu data de 15.07.2016 până la data de 15.09.2016, pentru a 

beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă 

de până 2 ani; 

 

5 Av.Demetrescu Cristian 

Costin 

-solicită suspendarea la cerere, în temeiul art.28 lit.d din Legea 

nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, 

începând cu data de 01.06.2016; 

-referat contabilitate; 

 

6 Av.Dobrin Eleonora 

Augustina 

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate, în temeiul art.28 

lit.a din Legea nr.51/1995 şi trecerea pe Tabloul avocaţilor 

suspendaţi pentru incompatibilitate; 

-Act adiţional nr.1 din 25.06.2016 privind rezilierea începând cu 

data de 06.06.2016 a contractului de colaborare 

nr.144/15.01.2013 încheiat cu „Dobrin Iuliana Manuela – Cabinet 

de avocat”; 

-referat contabilitate; 

 

7 Săuleanu şi Asociaţii – 

SPARL şi av.Ţună Camelia 

-Act adiţional nr.4 din 29.04.2016 privind modificarea art.4.1 din 

Contractul de salarizare în interiorul profesiei 

nr.1196/14.07.2011, începând cu data de 01.05.2016; 

 

8 Săuleanu şi Asociaţii – 

SPARL şi av.Morcov Mirel 

-Act adiţional nr.4 din 29.04.2016 privind modificarea art.4.1 din 

Contractul de salarizare în interiorul profesiei 

nr.1852/11.11.2013, începând cu data de 01.05.2016; 

 

 

9 Av.Croitoru Maria Cristina -solicită modificarea adresei Cabinetului de avocat Croitoru 

Maria Cristina,  conform Contractului de închiriere din 

01.06.2015; 
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10 Cabinet de avocat Năstase 

Cristian (Baroul Bucureşti) 

şi Av.Naon Gabriela 

Raluca(Baroul Dolj) 

-Act adiţional nr.2 privind încetarea contractului de colaborare, 

începând cu data de 02.06.2016;  

 

11 Av.Naon Gabriela Raluca -cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual; 

 

12 Av.Bogdan 

Alexandru(referent SAJ) 

-solicită analizarea necesităţii constituirii unei comisii (formată 

din 7 membri - cei doi consilieri coordonatori SAJ şi cei cinci 

referenţi) pentru verificarea modului de repartizare a cauzelor din 

oficiu, atât în ceea ce priveşte atribuirea la rând, cât şi a cauzelor 

urgente; 

 

13 Av.Burtea Verginica 

Cristiana 

-solicită eliberarea unui nou card CCBE, având în vedere 

schimbarea numelui; 

 

 

14 Justiţiabil Enache Nicoliţa -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj 

nr.18/13.05.2016, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 

onorariului achitat domnului avocat Ciolacu-Olteanu Vasile 

Daniel; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

 

15 Justiţiabil Bucică Ecaterina -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj 

nr.14/11.05.2016, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 

onorariului achitat domnului avocat Ciocoiu Florin; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

 

 

16 Justiţiabil Dugăeşescu Ion -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj, prin care 

i-a fost respinsă cererea de restituire a onorariului achitat 

domnului avocat Diaconu Şt.Ion; 

-referat consilier-raportor, desemnat cu verificarea contestaţiei; 

 

17 Justiţiabil Popescu Robert 

Cristian 

-plângere înregistrată sub nr.1072/03.06.2016; 

-desemnare consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din 

Statutul profesiei de avocat; 

 

18 Justiţiabil Cîrstea Elena -plângere înregistrată sub nr.980/24.05.2016; 

-desemnare consilier-raportor, în temeiul art.278 alin.(1) din 

Statutul profesiei de avocat; 

 

19 Justiţiabil Roşoga Olga -plângere înregistrată sub nr.2268/23.10.2015. 

-referat consilier-raportor, desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din 

Statutul profesiei de avocat; 

 

20 Justiţiabila Ciula Violeta 

Felicia 

-plângere înregistrată sub nr.723/08.04.2016; 

-referat consilier-raportor, desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din 

Statutul profesiei de avocat; 

 



 

 

 

   

                                                 

  4 

Membru al 

21 Consiliul Baroului Dolj -verificarea stării de nedemnitate, prevăzută de art.26 alin.(1) din 

Statutul profesiei de avocat şi art.14 din Legea nr.51/1995 cu 

privire la domnul avocat Duţă Stelian; 

-depunere de către domnul avocat Duţă Stelian a dovezilor 

privind exercitarea căii extraordinare de atac (contestaţie în 

anulare) şi a unor înscrisuri aflate în dosarul instanţei de fond; 

-depunere referat consilier-raportor, desemnat cu verificarea 

dosarului profesional al avocatului Duţă Stelian; 

 

22 Consiliul Superior al 

Magistraturii 

-Adresa nr.8374/2016/18.05.2016, prin care se solicită Baroului 

Dolj un punct de vedere cu privire la înlăturarea obligativităţii 

montării podiumurilor pentru avocaţi în sălile de şedinţă de 

dimensiuni mici sau medii (sub 100 mp) din cadrul Tribunalului 

Dolj; 

 

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

de 07 iulie 2016, ora 14.00; 

 

 

Lucian Bernd Săuleanu 

avocat 

Decanul Baroului Dolj 

 


