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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 februarie 2017 

 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

 

 

I. Propuneri: 

1. Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-Adunarea Generală a Baroului Dolj din 04 martie 2017: 

-aspecte organizatorice; 

-Raportul de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru anul 

2016; 

-Situația financiară a Baroului Dolj în perioada 01.01.2016 – 

31.12.2016, Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 

2017, documente ce vor fi prezentate Adunării Generale din        

04 martie 2017; 

-candidaturi depuse pentru delegaţia Baroului Dolj la Congresul 

Avocaţilor din martie 2017 ; 

 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-discuţii privind contractele de formare profesională iniţială ale 

avocaţilor stagiari referitoare la venitul minim garantat pe 

economia naţională; 

 

3 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-postări pe Facebook de către avocaţi / regim juridic, norme 

europene; 
 

4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-înfiinţare Bibliotecă digitală, demersuri obţinere ISSN revistă 

electronică Iustitia;  

-revista Iustitia – Colegiul de redacţie, propuneri, modificări; 

 

5 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu şi av.Dragoş Nicu 

-propunere privind programarea întâlnirilor de lucru între 

conducerea Baroului Dolj şi conducerea instanţelor judecătoreşti 

din Craiova; 

 

6 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-curatela  - modalitatea de organizare internă a curatelei; 

 



 

Baroul Dolj - Dolj Bar Association - Barreau Dolj - Rechtsanwaltskammer - Unione degli avvocati di Dolj 

Craiova, B-dul Carol I, Nr.1, Bl. 17D mezanin, cod postal 200678, Dolj, Romania 

Tel: +40351.40.84.30, +40251.41.39.37 – Email: office@barouldolj.ro – Web www.barouldolj.ro 

www.barouldolj.ro 

Pg.2 

7 Av.Sorin Stănciulescu -propunere privind susţinerea unui atelier de lucru la data de 

24.02.2017, ora 14.00, cu tema „Sistemul de asigurări sociale al 

avocaţilor.Prezent şi perspective”. 

 

8 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-planificarea activităţilor de pregătire continuă ale Baroului Dolj 

pentru anul 2017. 

 

9 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-extindere sediu barou(terasă) - raport costuri şi oportunitate; 

-amenajare rond intrare barou; 

-reorganizare/optimizare activitate secretariat; 

 

II. Informări: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare privind organizarea şedinţei FBE şi a conferinţei 

balcanice din perioada 5-6 mai 2017: invitaţi, locaţie, etc. 

 

 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-propunere temă pentru Congresul Avocaţilor din 23-25 martie 

2017 din partea Baroului Dolj „Medierea  - o soluţie reală pentru 

optimizarea activităţii avocaţilor”, raportori: av.Lucian Bernd 

Săuleanu, av.Dragoş Nicu şi Adi Gavrilă; 

 

3 Avocat Bogdan Mihăloiu 

 

-informare desfăşurare atelier de lucru din 10.02.2017. 

 

4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

-informare cu privire la materialele transmise de Filiala Dolj a 

Casei de Asigurări a Avocaţilor: Propuneri de modificare şi 

completare a regulamentelor privind alte drepturi de asigurări 

aociale, de pensii şi creanţe contributive şi Propuneri pentru 

modificarea şi completarea Proiectului de Regulament tematic 

privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de cenzori aflate în 

structura C.A.A.; 

 

III. Cereri: 

1 Av.Popescu Maia -solicită aprobare pentru deschiderea unui punct de lucru al 

cabinetului de avocat; 

 

2 Av.Popescu Simona Laura -solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi la cerere, 

începând cu data de 30.01.2017, în vederea pensionării pentru 

invaliditate; 

-referat contabilitate; 

 

3 Av.Vlădescu Georgeta -solicită suspendarea la cerere începând cu 15.07.2016, având în 

vedere că de la această dată i s-a admis cererea de pensionare 

pentru limită de vârstă şi nu a mai exercitat profesia de avocat; 

 

4 Av.Odină Diana -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 01.03.2017 până la 

data de 17.12.2018; 

-referat contabilitate; 
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5 Av.Posmac Oana Luiza 

Petruţa 

-solicită avizarea transferului în Baroul Bucureşti şi eliberarea 

certificatului prevăzut de art.55 alin.(2) din Statutul profesiei de 

avocat; 

-referat contabilitate; 

 

6 Av.Văduva Emil 

suspendat la cerere  

de la 01.03.2011 

-solicită să se ia act că înţelege să se retragă definitiv din profesia 

de avocat, începând cu data de 07.02.2017; 

-referat contabilitate; 

 

7 Av.Popa Georgeta Eugenia 

(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 20.02.2017, ca urmare a 

renunţării la starea de suspendare la cerere; 

 

8 Cabinet de avocat Radu 

Marinescu şi 

Av.stag. Mitru Ancuţa 

Laura 

-Act adiţional nr.1/01.02.2017 privind modificarea contractului de 

colaborare nr.2181/08.11.2016; 

 

9 Cabinet de avocat Radu 

Marinescu şi 

Av.stag. Simon Diana 

-Act adiţional nr.1/01.02.2017 privind modificarea contractului de 

colaborare nr.2177/08.11.2016; 

 

10 Cabinet de avocat Gligă 

Andi Florentin şi 

Av.stag. Peţa Dan Marius 

-Act adiţional privind modificarea contractului de colaborare 

nr.2175/08.11.2016; 

 

11 Av.Diaconu Gabriela -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al 

cabinetului individual; 

 

12 Cabinet de avocat Firuţ 

Lucica 

Av.def.Ciucă Adi Remus 

-Act adiţional privind încetarea contractului de colaborare 

nr.2097/19.12.2013; 

 

13 Av.Ciucă Adi Remus -solicită avizare şi înregistrare cabinet individual, începând cu 

data de 01.02.2017; 

 

14 Av.Dogaru Gheorghe -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; 

 

15 Av.Păun Ioana -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; 
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16 Av.Uţescu Maria -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; 

 

17 Av.Dima Nicolae -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; 

 

18 Av. Niţulescu Marllena 

Theodora 

-solicită radierea din Registrul curatorilor speciali; 

 

19 Av.Stîngă Nicoleta 

 

-solicită suspendarea din Registrul General al Curatorilor speciali, 

având în vedere că nu îşi mai poate îndeplini activităţile 

profesionale, deoarece se află în concediu de maternitate începând 

cu data de 16.01.2017; 

 

20 Av.Havrincea Ana Maria 

(fostă Ianoşi)  

-solicită retragerea din registrul curatorilor speciali, motivată de 

faptul că domiciliază în oraşul Cluj Napoca şi este în 

imposibilitate de a onora numirile în dosare; 

 

21 Av.Dan Daniela -solicită modificarea opţiunii privind instanţele la care doreşte să 

fie numită curator special şi fiscal; 

 

22 Av.Havrincea Ana Maria 

(fostă Ianoşi) 

-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în 

vedere schimbarea numelui; 

 

23 Av.Duţă Stelian -solicită aprobare pentru emiterea unui nou card CCBE, având în 

vedere pierderea celui eliberat anterior; 

 

24 Filiala Dolj a Casei de 

Asigurări a Avocaţilor 

-tabel nominal cu avocaţii restanţeiri la plata contribuţiilor 

profesionale de care consiliul Filialei Dolj a luat act în şedinţa din 

03 februarie 2017; 

 

25 Inspecţia Judiciară – 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

-solicită relaţii în legătură cu modul de cooperare dintre doamna 

judecător Samil Aurora Ionela  - din cadrul Curţii de Apel Craiova 

– Secţia Penală -  şi avocaţii Baroului Dolj, precum şi cu privire la 

comportamentul judecătorului în sala de şedinţă, având în vedere 

candidatura depusă pentru funcţia de judecător la Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie; 

 

26 Justiţiabila Dodiţoiu Florea  -plângerea înregistrată sub nr.1375 din 21.07.2016; 

-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii; 

 

27 Justiţiabila Huidilă 

Cosmina 

-plângere înregistrată sub nr.2207/11.11.2016; 

-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii; 

 

28 Justiţiabila Horhoianu 

Elena 

-plângerea înregistrată sub nr.1386 din 22.07.2016; 

-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii; 
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29 Justiţiabil Firu Bogdan 

Ovidiu 

-plângere înregistrată sub nr.1425/01.08.2016; 

-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii; 

 

30 Justiţiabil Ungureanu 

Marin 

-plângerea înregistrată sub nr.1156/16.06.2016; 

-referat consilier-raportor desemnat pentru verificarea plângerii; 

 

31 Justiţiabil Ungureanu 

Valeriu 

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.4 din 

17.01.2017 a Decanului Baroului Dolj de respingere a cererii de 

restituire onorariu; 

-desemnare consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

 

32 UNBR -Decizia nr.162 din 03 septembrie 2016 a Consiliului UNBR  prin 

care s-a admis contestaţia formulată de Preşedintele UNBR 

împotriva Deciziei Consiliului Baroului Dolj 

nr.225/19.05.2016(de menţinere în profesie a domnului avocat 

Oane Bogdan David), s-a anulat această decizie şi s-a trimis cauza 

către Baroul Dolj pentru reanalizarea dosarului în raport de 

prevederile legale incidente; 

-dovezi depuse de domnul avocat Oane Bogdan David privind 

stadiul plângerii formulate împotriva Deciziei nr.162 din              

03 septembrie 2016 a Consiliului UNBR;   

 

33 Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare stadiu soluţionare contestaţie formulată de Preşedintele 

UNBR împotriva Deciziei Consiliului Baroului Dolj 

nr.289/09.06.2016 privind menţinerea în profesie a domnului 

avocat Duţă Stelian; 

 

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

de 16.03.2017, ora 14.00; 

 

 

Avocat  Lucian Bernd Săuleanu 

Decanul Baroului Dolj 

 


