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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 29 septembrie 2016 

 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

 

 

I. Propuneri:  

1 av.Lucian Bernd Săuleanu  

 

-propunere de emitere hotărâre privind onorariul stabilit pentru 

avocaţii care reprezintă Baroul Dolj în cauzele aflate pe rolul 

instanţelor judecătoreşti; 

 

2 av.Lucian Bernd Săuleanu  

ec.Anca Rusu 

 -reluare discuţie referitor la patrimoniul INPPA Craiova; 

 -referat privind verificarea regimului sumelor de bani încasate în 

perioada 2008-2012; 

-referat privind regimul juridic al Centrului Teritorial Craiova al 

INPPA în perioada 2008-2012; 

 

3 av.Lucian Bernd Săuleanu  

 

-formulare tipizate – împuterniciri avocaţiale şi contracte de 

asistenţă juridică(modele/comandă); 

 

4 av.Lucian Bernd Săuleanu  

 

-conferinţă profesională – noiembrie 2016; 

-conferinţă profesională – martie 2017; 

 

II. Informări: 

1 av.Lucian Bernd Săuleanu  -informare privind rezultatele obținute de candidații care s-au 

prezentat la examenul de primire în profesia de avocat (pentru 

dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității 

de avocat definitiv), sesiunea septembrie 2016; 

 

2 av.Lucian Bernd Săuleanu -informare privind Ordonanţa din 15 septembrie  2016 a 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, Dosar 

nr.944/P/2015, prin care a fost clasată cauza cu privire la numiţii 

Geoancă Bobby, Iordan Ion, Prioteasa Gheorghe şi Vasile Adrian 

Valeriu; 

 

3 av.Lucian Bernd Săuleanu -informare privind Ordonanţa din 15 septembrie  2016 a 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, Dosar 

nr.709/P/2015, prin care a fost clasată cauza privind plângerea 

Baroului Dolj împotriva  numitei Nicolae Daniela Camelia; 
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4 av.Lucian Bernd Săuleanu -informare privind Comunicarea transmisă de Judecătoria Craiova 

a Rechizitoriul din 19 septembrie 2016 al Procurorului 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova  prin care s-a 

dispus trimiterea în judecată a inculpatei Şvedu Delia Magdalena 

pentru săvârşirea infracţiunii de exercitare a profesiei de avocat şi 

folosirea fără drept a denumirilor „Barou” „Uniunea Naţională a 

Barourilor din România”, a denumirilor specifice formelor de 

exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor 

specifice profesiei şi purtarea robei de avocat, prev.art.60 al.6 din 

Legea nr.51?1995, cu aplic.art.38 alin.1 C.p.;  

 

5 av.Lucian Bernd Săuleanu -sejur la Vila Themis din Călimăneşti-Căciulata pentru avocaţii 

pensionari în perioada 03-07 octombrie 2016; 

 

6 av.Lucian Bernd Săuleanu -pregătire agendă discuţii pentru întâlnirea cu instanţele din          

11 noiembrie 2016; 

 

7 Av.Bogdan Mihăloiu -raport cu privire la Vila Themis; 

 

III. Cereri: 

1. Av.Tiugan Marius 

Laurenţiu(Baroul Gorj) 

-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 

01.10.2016; 

-avizare şi înregistrare cabinet individual; 

 

2 Av.Vane Anne Marie Elena 

 

-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 25.07.2016 până la data de 25.07.2018, pentru a 

beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă 

de până 2 ani; 

-referat contabilitate; 

 

3 Av.Drîmboi-Dîlgoci 

Gabriela(suspendată la 

cerere pentru a beneficia de 

ajutor pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 1 an, pentru 

perioada 01.04.2016-

12.12.2016); 

-solicită prelungirea stării de suspendare la cerere şi menţinerea 

pe Tabloul avocaţilor suspendaţi începând cu data 12.12.2016 

până la data de 12.12.2017  pentru a beneficia de concediu pentru 

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

 

4 Av.Nemeş Liliana 

(suspendată la cerere 

pentru a beneficia de ajutor 

pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului în vârstă 

de până la 2 ani, pentru 

perioada 06.10.2014-

04.09.2016); 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 05.09.2016, ca urmare 

a încetării stării de suspendare la cerere (concediul pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până 2 ani); 
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5 Av.Şelea  Raluca-Daniela -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; 

 

6 Av.Petrică Sebastian 

(suspendat pentru neplata 

taxelor profesionale) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei, începând cu data de 14.09.2016, ca urmare 

a achitării integrale a debitului restant, a penalităţilor aferente şi a 

taxei de reînscriere pe tablou; 

-referat contabilitate; 

 

 

7 Av.Vane Anne Marie Elena -solicită încuviinţare pentru schimbarea denumirii cabinetului 

individual; 

 

8 Av.Havrincea Ana Maria 

(fostă Ianoşi) 

-solicită încuviinţare pentru schimbarea denumirii cabinetului 

individual; 

 

9 Av.Mihăloiu Bogdan 

Valentin 

-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional al 

cabinetului de avocat; 

 

10 Av.Mihăloiu Emiliana 

Georgeta 

-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional al 

cabinetului de avocat; 

 

11 Av.Coteanu Marius 

Bogdan 

-solicită încuviinţare pentru schimbarea sediului profesional al 

cabinetului de avocat; 

 

12 Av.Grigore George şi 

av.Grigore Aura Lucia, 

asociaţi în cadrul Societăţii 

Civile de Avocaţi „Grigore 

şi Asociaţii” 

-solicită să se ia act de dizolvarea Societăţii Civile de Avocaţi 

„Grigore şi Asociaţii”, începând cu data de 12.09.2016,  conform 

Hotărârii Asociaţilor nr.1/12.09.2016 şi Actului adiţional la 

Statutul societăţii nr.1/12.09.2016; 

 

 

13 Av.Grigore Bogdan George -solicită avizare şi înregistrare cabinet individual, începând cu 

data de 12.09.2016; 

 

14 Av.Grigore Aura Lucia -solicită avizare şi înregistrare cabinet individual, începând cu 

data de 12.09.2016; 

 

15 SCA „Dragne şi Asociaţii” 

(Baroul Bucureşti) şi 

Cabinet de avocat Dragoş 

Efrim(Baroul Dolj) 

-Act adiţional privind încetarea Contractului de conlucrare, 

începând cu data de 01.07.2016; 

 

16 Societatea Civilă 

Profesională de Avocaţi 

„Duţescu &Asociaţii” 

(Baroul Bucureşti) şi 

Cabinet de avocat Dragoş 

Efrim(Baroul Dolj) 

-Convenţie de conlucrare profesională; 
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17 Cabinet de avocat Vass 

Iulia Erzsebet(Baroul 

Bucureşti) şi 

Cabinet de avocat Ştefan 

Cosmina 

-Convenţie de conlucrare profesională; 

 

18 Cabinet de avocat 

Alexandru Simion (Baroul 

Dolj) şi Societatea Civilă 

de Avocaţi „Calotă, Ghiţă 

&Asociaţii”(Baroul Dolj) 

-Contract de conlucrare profesională; 

  

19 Cabinet de avocat „Narcisa 

Ciobanu” (Baroul Dolj) şi 

Cabinet de avocat „Bucur 

Robert”(Baroul Bucureşti) 

-Convenţie de conlucrare profesională; 

 

20 Societatea Civilă de 

Avocaţi „Oancea, Răduleţu 

şi Gherghe”  

-solicită să se ia act de modificarea Contractului de colaborare 

nr.2110/20.12.2013, încheiat cu avocat definitiv Marta Adriana 

Florina(fostă Bălăşoiu), conform Actului adiţional încheiat la data 

de 08.09.2016; 

 

21 Av.Dinulescu Colţatu Alina 

Monica 

Av.Ştefănescu Elena 

Av.Cioroianu Ionuţ Ciprian 

– asociaţi în cadrul SCA 

Dinulescu-Colţatu 

Ştefănescu şi Cioroianu 

-solicită să se ia act de modificarea statutului societăţii, în urma  

retragerii din societate a asociatului av.Cioroianu Ionuţ Ciprian, 

începând cu data de 01.10.2016; 

 

22 Av.Cioroianu Ionuţ Ciprian -solicită avizare şi înregistrare cabinet individual, începând cu 

data de 01.10.2016; 

 

23 Av.Pană Antoaneta 

(suspendată pentru neplata 

taxelor şi contribuţiilor 

profesionale  pentru 

perioada ian.2015 – 

apr.2016) 

-solicită eşalonarea plăţii contribuţiilor profesionale restanţe în 

perioada oct.-dec.2016, precum şi reînscrierea pe Tabloul 

avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, având în 

vedere că la data de 26.09.2016 a achitat parţial debitul ian.2015 – 

aug.2015 şi taxa de reînscriere pe tablou; 

 

24 Av.Nicolae Carmen 

Eugenia 

-Act adiţional nr.2 din 23.12.2015 privind modificarea 

Contractului de comodat încheiat pentru spaţiul utilizat ca sediu 

profesional al cabinetului individual de avocat;  

 

 

25 Filiala Dolj a Casei de 

Asigurări a Avocaţilor 

-Situaţia avocaţilor restanţieri 

 

26 Justiţiabil Ciurezu Ion -cerere restituire parţială onorariu; 
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27 Justiţiabil Ciula Violeta 

Felicia 

-contestaţie împotriva Deciziei nr.20 din 05.08.2016 a Decanului 

Baroului Dolj prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 

sumelor remise către avocat în baza contractului de asistenţă 

juridică; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

 

28 Justiţiabil Ciula Violeta 

Felicia 

-plângere prealabilă împotriva Deciziei Consiliului Baroului Dolj 

nr.307/07.07.2016, prin care s-a clasat sesizarea disciplinară 

înregistrată sub nr.723/08.05.2016; 

 

29 Cacaliceanu Ramona 

Mihaela 

-plângere înregistrată sub nr.843/04.05.2016; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificări în temeiul art.278 

alin.(1) din Statutul profesiei de avocat; 

 

30 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; 

 

31 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; 

 

32 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; 

 

33 Justiţiabila Dragomir 

Mirela Merina 

-plângere înregistrată sub nr.723/08.04.2016; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

 

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

de 20 octombrie 2016, ora 14.00; 

 

V. Invitat la consiliu: 

Av.Ion Şt.Diaconu 

-retragere definitivă din profesia de avocat; 

  

 

Lucian Bernd Săuleanu 

Avocat 

 

Decanul Baroului Dolj 

 


