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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 15 iunie 2017 

 

 

 

ORDINEA DE ZI 
 

 

 

 

I. Informări: 
1. Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-informare cu privire la desfăşurarea Întâlnirii de lucru între 

conducerile administrative ale Curţii de Apel Craiova, Tribunalului 

Dolj, Judecătoriei Craiova şi Consiliului Baroului Dolj, care s-a 

desfăşurat la data de 09 iunie 2017; 

 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

-informare desfăşurare eveniment Cupa Themis la tenis de câmp, 

Ediţia a VI-a, 19-20 mai 2017; 

 

 

3 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

-Ziua Avocatului Român, 24 iunie 2017; stabilire detalii 

organizatorice(locaţia „Un Colţ de Rai”, Bulzeşti - Dolj); 

-Revista Iustitia, conferinţă de presă; 

 

4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-Cupa Themis la fotbal, ediţia a XI-a, 23 iunie 2017; 

 

5 Avocat Dragoş Nicu  

Avocat Răzvan Socoteanu 

Avocat Mihai Popescu 

Avocat Cristian Diaconu-

Florea 

 

-informare privind participarea la Adunarea Generală a Baroului 

Zajecar (Serbia) din  03 iunie 2017 

 

6 Avocat Radu Marinescu - informare privind participarea la Congresul General al Federaţiei 

Barourilor Europene, care s-a desfăşurat la Haga în perioada       

01-03 iunie 2017; 

 

7 Avocat Bogdan Mihăloiu 

 

-raport Vila Themis ; 
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II. Propuneri: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 
-Reluare tradiţie „CARTE DE DONAȚII A BAROULUI DOLJ” 

 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 
-propunere privind publicarea unei monografii privind 

Congresul Avocaţilor din 1928, organizat la Craiova, din seria 

Istoriei Baroului Dolj, cercetător dr.Ştefan Pătraşcu, 

coordonator av.Lucian Bernd Săuleanu; 
  

3 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  
-propunerea aprobată în cadrul Adunării Generale din 

18.03.2017 privind înfiinţarea a două compartimente ale 

Consiliului Baroului Dolj, unul să vizeze activitatea internă a 

baroului şi altul – relaţiile baroului cu celelate instituţii 

publice sau private, interne şi internaţionale, fiecare conduse 

de un consilier desemnat de Consiliul Baroului; 
 

4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propunere de organizare în colaborare/participare cu Facultatea de 

Drept a Universităţii din Craiova a conferinţei cu tema „Aplicarea 

legii civile în timp:soluţiile noului Cod civil român”, susţinută de 

prof. univ. dr. Marian Nicolae la data de 21 iunie 2017; 

 

III. Cereri: 

1 Av.Popescu Mariana-

Mihaela(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 20.06.2017, ca urmare a 

renunţării la starea de suspendare la cerere; 

 

2 Av.Meca Mădălina Dalia 

(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 04.10.2017, ca urmare a 

încetării stării de suspendare la cerere; 

 

3 Av.Tîrşogoiu Marius 

Bogdan 

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu 

19.06.2017, în temeiul art.28 lit.a din Legea nr.51/1995; 

-referat contabilitate; 

 

4 Av.Vîlvoi Liana -solicită suspendarea la cerere începând cu 01.07.2017, în temeiul 

art.28 lit.d din Legea nr.51/1995; 

-referat contabilitate; 

 

5 Av.Vîlvoi Liana -cerere de radiere din Registrul curatorilor speciali, începând cu 

data de 01.07.2017; 
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6 Av.Untaru Alexandru Ioan 

(Suspendat pentru neplata 

taxelor profesionale) 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei începând cu data de 08.06.2017, având în 

vedere că a achitat la zi taxele şi contribuţiile profesionale, 

penalităţile aferente şi taxa de reînscriere pe tablou. 

 -referat contabilitate; 

 

7 Av.Mateescu Gheorghe -solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 

exercitare a profesiei începând cu data de 25.05.2017, având în 

vedere că a achitat la zi taxele şi contribuţiile profesionale, 

penalităţile aferente şi taxa de reînscriere pe tablou. 

 -referat contabilitate; 

 

8 Cabinet de avocat 

Gătejescu Alexandru 

Florin şi av.stagiar Bureţea 

Constantin 

-Act adiţional privind încetarea contractului de colaborare, 

începând cu data de 06.06.2017; 

 

9 Cabinet de avocat Iulian 

Nedelcu şi av.stagiar 

Bureţea Constantin 

-Contract de colaborare începând cu data de 06.06.2017; 

 

10 Cabinet de avocat Mihaela 

Mihai şi av.stagiar Stamin 

Elena Diana 

-Act adiţional privind încetarea contractului de colaborare; 

 

11 Cabinet de avocat Gabriela 

Diaconu şi av.stagiar 

Stamin Elena Diana 

-Contract de colaborare; 

 

12 Cabinete de avocat grupate 

Lia Pardău, Andrei A 

Buliga-Neagu, Otilia 

Stoica, Mircea Stroe, 

(Baroul Bucureşti), 

Cabinet individual de 

avocat Marinică 

Dincă(Baroul Dolj) şi 

Cabinet individual de 

avocat Nicu Odina(Baroul 

Olt) 

-Convenţie de conlucrare profesională; 

 

13 Av.Lungu Gheorghe 

Sever, titular „Cabinet de 

avocat Lungu Sever” 

(Baroul Mehedinţi) 

-solicită aprobare pentru înfiinţarea unui sediu secundar al 

cabinetului de avocat în circumscripţia Baroului Dolj; 

 

14 Vîlceanu Petrică Laurenţiu 

Funcţionar SAJ 

-cerere acordare spor de vechime de 20%, începând cu data de 

03.01.2017; 

-referat contabilitate; 
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15 Comisia Centrală de 

Disciplină a UNBR 

-Decizia Disciplinară nr.6 din 28.04.2017, Dosar nr.3/C/2016; 

 

16 Just. Sanda Constantin -contestaţie împotriva Deciziei nr.12/15.05.2017 a Decanului 

Baroului Dolj prin care i s-a respins cererea de restituire a 

onorariului; 

-desemnare consilier raportor pentru verificarea contestaţiei; 

 

17 Just.Olteanu Paula -contestaţie împotriva Deciziei nr.11/08.05.2017 a Decanului 

Baroului Dolj prin care i s-a respins cererea de restituire a 

onorariului; 

-desemnare consilier raportor pentru verificarea contestaţiei; 

 

18 SC Com Dumbrava SRL -plângere înregistrată sub nr.359/17.02.2017; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

 

19 Just.Ghiţă Daniel  -plângere înregistrată sub nr.819 din 05.05.2017; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

 

20 Just.Olteanu Paula  -plângere înregistrată sub nr.716/12.04.2017; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

 

21 C.A.R. ARIAS CFR 

Craiova 

-plângere împotriva Deciziei nr.162/13.04.2017 privind clasarea 

cauzei înregistrate sub nr.18/04.01.2017; 
 

22 Just.Puşcu Lidia 

Lăcrămioara 

informare privind nerespectarea de către avocat a Deciziei Comisiei 

de Disciplină nr.1 din 10.03.2016; 

-referat consilier-raportor; 

 

23 Filiala Dolj a Casei de 

Asigurări a Avocaţilor 

-tabel nominal cu avocaţii restanţieri la plata contribuţiilor 

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

08 mai 2017; 

 

24 Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice a 

Judeţului Dolj 

-Adresa nr.DJ 503388 din 17 mai 2017 prin care se solicită 

comunicarea numărului de contracte şi delegaţiere ridicate în 

perioada 01.01.2011 – 31.12.2016, CNP-ul, precum şi datele 

profesionale ale avocaţilor din Baroul Dolj (forma de exercitare a 

profesiei, adresa sediului profesional, data înscrierii în barou, data 

radierii, data suspendării, etc); 

 

25 Curtea de Apel Craiova 

Secţia Penală şi pentru 

cauze cu minori 

-Adresa nr.187/54/2014 din 25.05.2017 prin care ne comunică 

Sentinţa penală nr.36 din 15.02.2016, pronunţată în Dosarul 

nr.187/54/2014, rămasă definitivă prin Decizia nr.185/A din 24 mai 

2017 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; 
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26 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 soluţionării plângerii formulate împotriva Deciziei nr.162 

din 03 septembrie 2016 a Consiliului U.N.B.R. (Dosar 

nr.18/2/2017, Curtea de Apel Bucureşti); 

-Adresa Baroului Dolj către INPPA pentru clarificarea Deciziei 

CCR din 04.04.2017; 

  

27 UNBR -Decizia nr.181 din 17 decembrie 2016 a Consiliului UNBR  prin 

care s-a admis contestaţia Preşedintelui UNBR înregistrată sub 

nr.163-CS-14.09.2016, s-a anulat Decizia Consiliului Baroului Dolj 

nr.289/09.06.2016, de menţinere în profesie a domnului avocat 

Duţă Stelian şi s-a trimis cauza către Baroul Dolj pentru 

reanalizarea acestei decizii; 

-dovada depusă de domnul avocat Duţă Stelian privind formularea 

plângerii prealabile împotriva Deciziei nr.181/17.12.2016 a 

Consiliului UNBR şi stadiul de soluţionare a acesteia; 

-Adresa Baroului Dolj către INPPA pentru clarificarea Deciziei 

CCR din 04.04.2017; 

 

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

de 14.07.2017, ora 14.00; 

 

 

Avocat  Lucian Bernd Săuleanu 

Decanul Baroului Dolj 

 


