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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 18 august 2016 

 

ORDINEA DE ZI 

 

 

 

I. Invitaţi la consiliu: 

1. Paoletto Gabriel 

(primit în profesie ca 

avocat stagiar în Baroul 

Bucureşti, în urma 

promovării examenului de 

admitere, sesiunea 2013 )  

-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de 

exercitare a profesiei al Baroului Dolj, având în vedere Decizia 

Consiliului U.N.B.R. nr.110/04 iunie 2016, prin care a fost 

admisă contestaţia formulată împotriva Deciziei 

nr.377/16.12.2015 a Consiliului Baroului Dolj, 

-contract de colaborare încheiat între Cabinet de avocat Pîrvu 

Mirel şi domnul Paoletto Gabriel; 

-depunerea jurământului, prevăzut de art.22 din Legea nr.51/1995; 

 

2. Florea Andrei, salariat 

Baroul Dolj 

-invitat în legătură cu activitatea xerox desfăşurată la Tribunalul 

Dolj; 

-referat contabilitate privind situaţia financiară a activităţii xerox 

de la Tribunalul Dolj; 

 

II.  

1 Examenul de primire în 

profesia de avocat, sesiunea 

septembrie 2016: 

-verificarea dosarelor de înscriere la Examenul de primire în 

profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de 

avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor 

care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, 

sesiunea septembrie 2016; 

-validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire 

în profesia de avocat, prevăzute de Legea nr.51/1995 și de 

Statutul profesiei de avocat; 

 

III. Propuneri:  

1 av.Lucian Bernd Săuleanu  

 

 -propunere privind achiziţionarea de către barou a formularelor 

tipizate – Anexele nr.XVII şi nr.XVIII - Registrul de evidenţă a 

contractelor de asistenţă juridică şi Registrul de înregistrare a 

actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea părţilor, 

conţinutul şi data actelor , în condiţiile art.3 alin.(1) din Legea 

nr.51/1995; 

 

2 av.Lucian Bernd Săuleanu  

ec.Anca Rusu 

-reluare discuţie cu privire la patrimoniul INPPA Craiova; 

-referat; 
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3 av.Lucian Bernd Săuleanu  

 

-aprobare cheltuieli de deplasare la Strasbourg; 

 

 

IV. Informări: 

1 av.Lucian Bernd Săuleanu  -informare privind Proiectul Procedurii Disciplinare în profesia de 

avocat, propus de U.N.B.R.  

 

V. Cereri: 

1 Av.Stîngă Elena Irina -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 05.08.2016 până la data de 08.04.2018, pentru a 

beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă 

de până 2 ani; 

 

2 Av.Sorescu Cristina -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 11.07.2016 până la data de 25.05.2017, pentru a 

beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă 

de până 2 ani; 

 

3 Av.Bordu Marilena Ionela -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 29.07.2016 până la data de 30.06.2017, pentru a 

beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă 

de până 2 ani; 

 

4 Av. Bucă-Vrancea Ştefania 

Mădălina 

(suspendată la cerere 

pentru a beneficia de ajutor 

pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 1 an, pentru 

perioada 05.12.2015-

14.10.2017); 

-solicită prelungirea stării de suspendare la cerere şi menţinerea 

pe Tabloul avocaţilor suspendaţi până la data de 14.10.2017 

pentru a beneficia de concediu pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului în vârstă de până la 2 ani; 

 

5 Av.Neacşu Anda Mihaela 

(suspendată la cerere 

pentru a beneficia de ajutor 

pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 2 ani, pentru 

perioada 01.10.2014-

23.09.2016) 

-solicită menţinerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, 

începând cu data de 24.09.2016, pentru o perioadă nedeterminată; 

 

6 Av.Popa Drăghia Carmen 

Ana Maria 

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate, în temeiul art.28 

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

incompatibili, începând cu data de 01.08.2016; 
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7 Av.Grecu  Nicoleta 

Iuliana(suspendată la cerere 

pentru a beneficia de ajutor 

pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 2 ani, pentru 

perioada 05.12.2014-

17.08.2016); 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 18.08.2016, ca urmare 

a încetării stării de suspendare la cerere(concediul pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până 2 ani); 

 

 

 

 

8 Av.Ciolacu Daniela 

Georgeta(suspendată la 

cerere pentru a beneficia de 

ajutor pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 1 an, pentru 

perioada 15.04.2016-

01.02.2017); 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 01.09.2016, ca urmare 

a renunţării la starea de suspendare la cerere(concediul pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până 2 ani); 

 

9 Cab.Ind.av.”Acrivopol 

Elena Bianca” şi 

av.def.colaborator Ionele 

Ancuţa Denisa 

-Act adiţional privind încetarea contractului de colaborare 

nr.82/13.01.2016; 

 

10 Cab.Ind.av.”Acrivopol 

Elena Bianca” şi Cabinet 

de avocat Denisa Ionele  

-Contract de conlucrare profesională; 

 

11 SCA Balms&Asociaţii 

(Baroul Bucureşti) şi 

Cabinet de avocat Furtună 

Flavia (Baoul Dolj) 

-Convenţie de încetare a Contractului de conlucrare profesională 

încheiat la data de 29.09.2015; 

  

12 Av.Moise Adrian Cristian -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional; 

 

13 Av.Diaconu Ion -solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 21.07.2016, pentru a 

beneficia de pensie pentru limită de vârstă; 

 

14 Av.Andreescu Constantin -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de 

avocat şi menţinerea pe Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare 

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

 

15 Av.Nica Constantin -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de 

avocat şi menţinerea pe Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare 

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

 

16 Av.Pîrvu Ana Maria -solicită aprobare pentru eliberarea unui nou card european ca 

urmare a schimbării numelui; 
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17 Av.Paul Raluca Lucia -solicită aprobare pentru eliberarea unui nou card european ca 

urmare a schimbării numelui; 

 

18 Voicu V.Dănuţ  

(primit în profesie ca 

avocat stagiar, prin Decizia 

nr.439/02.12.2010   a 

Consiliului Baroului Dolj,  

în urma promovării 

examenului de admitere în 

profesie, sesiunea 

nov.2010) 

-solicită înscrierea în Tabloul avocaţilor incompatibili, având în 

vedere Hotărârea nr.126/04.06.2016 a Consiliului U.N.B.R.; 

 

19 Justiţiabil Iancu Constanţa -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj 

nr.19/01.06.2016, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 

onorariului achitat domnului avocat Popescu Bogdan Marian; 

-referat consilier-raportor; 

 

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

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

Statutul profesiei de avocat; 

 

21 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; 

 

22 Justiţiabil Popescu Robert 

Cristian 

-plângere înregistrată sub nr.1072/03.06.2016; 

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

din Statutul profesiei de avocat; 

 

23 Justiţiabila Dragomir 

Mirela Merina 

-plângere înregistrată sub nr.723/08.04.2016; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

 

 

24 ICCJ – Secţia penală -sesizare privind Dosarul nr.486/54/2015, Termen:14.07.2016; 

 

25 UNBR-DCAJ -ne transmite spre soluţionare Adresa emisă de Tribunalul Dolj la 

data de 08 iulie 2016, cu privire la Dosarul nr.8846/63/2013; 

-referat avocat; 

 

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

de 29 septembrie 2016, ora 14.00; 

 

 

Lucian Bernd Săuleanu 

avocat 

Decanul Baroului Dolj 


