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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 14 iulie 2017 

 

 

ORDINEA DE ZI 

Cu soluţiile adoptate 
 

 

I. Informări: 

1. Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-informare privind Examenul de primire în profesia de avocat, 

sesiunea septembrie 2017;(decizii ale Consiliului UNBR privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului); 

-formulare şi transmitere propuneri pentru Comisia de examen, 

conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.243 din 17.06.2017, art.2 

alin.(1) – (3); 

Soluţia: S-a luat act de informare; s-au formulat propuneri pentru Comisia de examen, 

conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.243 din 17.06.2017, art.2 alin.(1) – (3), urmând să fie 

comunicate Centrului Teritorial Craiova al INPPA. 

 2. Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-informare desfăşurare „Ziua Avocatului Român”, 24 iunie 2017; 

-revista Iustitia nr.1/2017; 

-editarea Monografiei “Congresul General al Avocaţilor din 

România, Craiova 1928”,  lucrare ce face parte din Colecţia “Istoria 

Baroului Dolj”, cercetător dr.Şerban Pătraşcu, coordonator 

av.Lucian Bernd Săuleanu; 

Soluţia: S-a luat act de informare; 

3. Avocat Dragoş Nicu -informare desfăşurare eveniment sportiv „Cupa Themis la fotbal”, 
ediţia a XI-a, 23 iunie 2017; 

Soluţia: S-a luat act de informare; 

4. Avocat Bogdan Mihăloiu 
Avocat Cosmin Roşulescu 
 

-informare scrisă privind participarea la Conferinţa Internaţională 
cu tema „The Modern Bar Association”, organizată de Baroul 
Varşovia, Polonia.  

Soluţia: S-a luat act de informare; 

5. Contabil-şef Anca Rusu -Situaţie sporuri de vechime pentru salariaţii Baroului Dolj. 

Soluţia: S-a luat act de situaţia prezentată. 

II. Propuneri: 

1. Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-propunere privind stabilirea programului de lucru al baroului în 

perioada vacanţei: 17 iulie – 01 septembrie 2017, L – V: 09.00-

13.00;  

Soluţia:S-a aprobat programul de lucru al Baroului Dolj pentru perioada vacanței  - 17 iulie - 

01 septembrie 2017: L-V 09:00 – 13:00. 
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2. Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-propunere de încheiere a unui protocol cu Inspectoratul Judeţean 
Şcolar Dolj, având ca obiect predarea culturii juridice în licee; 

Soluţia:S-a aprobat de principiu propunerea, urmând ca în şedinţa din luna august să se 
stabilească detalii ale proiectului;  

3. Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu  

-propunere organizare Masă rotundă cu experţii judiciari şi 
instanţele de judecată; 

Soluţia:S-a aprobat de principiu propunerea privind organizarea Mesei rotunde, urmând ca 
detaliile organizatorice să fie stabilite şi definitivate în şedinţa următoare. 

4. Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-propunere susţinere desfăşurare activitate „Şcoala de vară”, în 
colaborare cu Facultatea de Drept; 

Soluţia:S-a aprobat 

III. Cereri: 

1. Av.Coteanu  Marius 
Bogdan 

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al 
cabinetului; 

Soluţia:S-a aprobat 

2. Av.Topuzu Georgiana -solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al 
cabinetului; 

Soluţia:S-a aprobat 

3. Cabinet de avocat „Dan 
Idita” şi 
Av.stag.Gaina Roman 

-Contract de colaborare, începând cu data de 01.07.2017; 

Soluţia:S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea; 

4. Av.Iordache Marin Florian -solicită să se ia act de încetarea activităţii formei de exercitare a 
profesiei cu denumirea „Iordache Marin Florian – Cabinet de 
avocat” şi radierea acesteia începând cu data de 01.08.2017; 

Soluţia:S-aprobat 

5. Av.Stănică Lori -solicită să se ia act de încetarea activităţii formei de exercitare a 
profesiei cu denumirea „Stănică Lori – Cabinet de avocat” şi 
radierea acesteia începând cu data de 01.08.2017; 

Soluţia:S-a aprobat 

6. Av.Iordache Marin Florian 
şi 
Av.Stănică Lori 

-solicită avizarea şi înregistrarea societăţii civile de avocaţi cu 
denumirea „Iordache&Stănică – Societate Civilă de Avocaţi”, 
începând cu data de 01.08.2017, conform Contractului de 
constituire nr.1/30.06.2017; 

Soluţia:S-a avizat şi s-a dispus înregistrarea începând cu data de 01.08.2017; 

7. Av.Olteanu Cornelia -solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor Baroului Dolj, începând 
cu data de 07.07.2017, pentru a beneficia de pensie de retragere 
definitivă din profesie; 
-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 

8. Av.Mihai Cătălina Mihaela  -cerere de suspendare în temeiul art.28 lit.d din Legea nr.51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; 
-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 

9. Av.Oprişan Silviu Bogdan -cerere de suspendare în temeiul art.28 lit.d din Legea nr.51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; 
-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 
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10. Av.Oprişan Silviu Bogdan -cerere de radiere din Registrul curatorilor speciali şi din Registrul 
curatorilor fiscali ai Baroului Dolj, începând cu data de 01.08.2017; 

Soluţia:S-a aprobat 

11. Av.Ţenea Irina Maria -cerere de suspendare pentru incompatibilitate; 
-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 

12. Av.Ţenea Irina Maria -cerere de radiere din Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj; 

Soluţia:S-a aprobat 

13. Av.Florea Camelia Nicoleta -cerere de suspendare pentru incompatibilitate, începând cu data 
de 25.05.2017; 
-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 

14. Av.Novac Carmen Florina -cerere de suspendare din exerciţiul profesiei, în conformitate cu 
disp.art.28 lit.c din Legea nr.51/1995, începând cu data de 
01.06.2017; 
-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a hotărât suspendarea în temeiul art. 28 lit.c din Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; 

15. Av.Novac Carmen Florina -cerere de radiere din Registrul curatorilor speciali şi din Registrul 
curatorilor fiscali ai Baroului Dolj. 

Soluţia:S-a aprobat 

16. Av.Velescu Dumitru 
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 05.08.2017 până la data de 23.05.2019, pentru a 
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă 
de până 2 ani; 
-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 

17. Av.Pădeanu Oana Ramona 
(Baroul Botoşani) 

-solicită aprobarea transferului în Baroul Dolj; 
-solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de 
01.07.2017; 

Soluţia:S-au aprobat cererile; 

18. Societatea Civilă de 
Avocaţi „Elena şi Marin 
Pădeanu” 

-Act adiţional încheiat la data de 01.07.2017 privind modificarea 
Contractului pentru constituirea societăţii: schimbarea denumirii 
societăţii şi cooptarea în calitate de asociat a doamnei avocat 
Pădeanu Oana Ramona; 

Soluţia:S-a luat act 

19. Societatea Civilă de 
Avocaţi „Pădeanu şi 
Asociaţii” 

-Act adiţional încheiat la data de 01.07.2017 privind modificarea 
Statutului societăţii; 

Soluţia:S-a luat act 

20. Societatea Civilă de 
Avocaţi „Ovidiu Sperilă şi 
Asociaţii” 

-Decizia nr.1/16.06.2017 a Adunării Generale a Asociaţilor 
Societăţii Civile de Avocaţi „Ovidiu Sperilă şi Asociaţii” privind 
modificarea/completarea actului constitutiv al societăţii; 

Soluţia:S-a amânat pentru precizări cu privire la punctul 2 din Decizia nr.1/16.06.2017 a 
Adunării Generale a Asociaţilor societăţii, referitor la temeiul juridic al modalităţii concrete de 
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stabilire lunară în cote diferite şi variabile de la lună la lună a beneficiilor; 

21. Av.Ignat Mihai -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; 

Soluţia:S-a aprobat 

22. Societatea Civilă de 
Avocaţi „Tumbăr, 
Cega&Popa” şi 
Av.Cojocaru Daniela Maria 

-Act adiţional nr.1/12.07.2017 privind încetarea contractului de 
colaborare, începând cu data de 01.08.2017; 

Soluţia:S-a luat act 

23. Av.Cojocaru Daniela Maria -solicită avizare şi înregistrare cabinet individual, începând cu data 
de 01.08.2017; 

Soluţia:S-a aprobat 

24. Just.Rădulescu Sebastian -plângere înregistrată sub nr.1033/14.06.2017; 

-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din 
Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia:S-a amânat în vederea parcurgerii procedurii prevăzute de art.279 alin.5 din Statutul 
profesiei de avocat; 

25. 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; 

Soluţia:S-a amânat în vederea parcurgerii procedurii prevăzute de art.279 alin.5 din Statutul 
profesiei de avocat; 

26. Just.Badea-Mic Dragoş -plângere înregistrată sub nr.1238 din 13.07.2017 şi cerere de 
restituire onorariu achitat domnului avocat Tomiţă Florin George; 

Soluţia: Cu privire la plângerea disciplinară, a fost desemnat consilier-raportor în temeiul 
art.278 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat; 
La următoarea şedinţă de consiliu, va fi invitat domnul avocat Tomiţă Florin George. 

27. Just.Puşcu Lidia 
Lăcrămioara 

-informare privind nerespectarea de către doamna avocat Lăinescu 
Cristina Valeria a Deciziei Comisiei de Disciplină nr.1 din 
10.03.2016; 
-referat consilier-raportor; 

Soluţia: S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor desemnat în cauză şi, în 
temeiul art.276 din Statutul profesiei de avocat, se va emite decizie de către consiliul baroului 
cu privire la plata sumei de 200 lei de către doamna avocat Lăinescu Cristina Valeria conform 
Deciziei Comisiei de Disciplină nr.1 din 10.03.2016 şi se va proceda la executarea acesteia; 

28. Just.Tănasie Elena -informare privind nerespectarea de către domnul avocat Tomiţă 
Florin George a Deciziei Decanului Baroului Dolj nr. 14/25.05.2017, 
privind restituirea onorariului; 
-solicită sprijin în vederea recuperării sumei dispuse spre restituire;  

Soluţia:S-a luat act de informare, urmând ca domnul avocat Tomiţă Florin George să fie invitat 
la următoarea şedinţă de consiliu, având în vedere că deciziile privind restituirea onorariului 
comunicate de către barou sunt returnate cu menţiunea „avizat, reavizat, expirat termen de 
păstrare”. 
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29. Just. Smarandache 
Florentina 

-informare privind refuzul avocatului Tănăsescu Nicolae de a se 
conforma Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.17/28.06.2017, 
privind restituirea onorariul achitat; 
-solicită sprijin în vederea recuperării sumei dispuse spre restituire; 

Soluţia:S-a luat act de informare, urmând ca domnul avocat Tănăsescu Nicolae să fie invitat la 
următoarea şedinţă de consiliu; 

30. Filiala Dolj a Casei de 
Asigurări a Avocaţilor 

-Tabel nominal cu avocaţii restanţieri la plata contribuţiilor 
profesionale; 

Soluţia:S-a luat act de situaţia transmisă de către Filiala Dolj a CAA şi s-a decis aplicarea 
măsurii suspendării pentru neplata taxelor profesionale pentru avocaţii care înregistrează 
restanţe; 

31. 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; 

-referat consilier-raportor; 

Soluţia:S-a amânat, în vederea solicitării unui punct de vedere al Comisiei Permanente a UNBR 
pentru clarificarea  Deciziei CCR din 04.04.2017; 

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 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, Termen: 11.09.2017); 

-se aşteaptă răspuns la Adresa Baroului Dolj comunicată la data de 
26.04.2017 către INPPA în vederea clarificării Deciziei CCR din 
04.04.2017; 

Soluţia: S-a hotărât solicitarea unui opinii a Comisiei Permanente a UNBR pentru clarificarea 
Deciziei CCR din 04.04.2017, având în vedere că până în prezent nu s-a primit răspuns la 
Adresa noastră comunicată către INPPA la data de 26.04.2017.  
S-a amânat soluţionarea, pentru a fi observate motivarea Deciziei CCR din 04.04.2017 
(neredactată în acest moment) şi punctul de vedere solicitat de la INPPA şi de la Comisia 
Permanentă, dar şi ţinând cont de faptul că prin acţiunea formulată de avocat împotriva 
Deciziei nr.162 din 03 septembrie 2016 a Consiliului U.N.B.R. s-a solicitat suspendarea 
efectelor acesteia, cauză aflată în curs de soluţionare pe rolul Curţii de Apel Bucureşti cu 
termen de judecată la 11.09.2017;  

33. 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 
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plângerii prealabile împotriva Deciziei nr.181/17.12.2016 a 
Consiliului UNBR şi stadiul de soluţionare a acesteia; 

-se aşteaptă răspuns la Adresa Baroului Dolj comunicată la data de 
26.04.2017 către INPPA în vederea clarificării Deciziei CCR din 
04.04.2017; 

Soluţia: S-a hotărât solicitarea unui opinii a Comisiei Permanente a UNBR pentru clarificarea 
Deciziei CCR din 04.04.2017, având în vedere că până în prezent nu s-a primit răspuns la 
Adresa noastră comunicată către INPPA la data de 26.04.2017.  
S-a amânat soluţionarea, pentru a fi observate motivarea Deciziei CCR din 04.04.2017 
(neredactată în acest moment) şi punctul de vedere solicitat de la INPPA şi de la Comisia 
Permanentă, dar şi ţinând cont de faptul că domnul avocat a formulat plângere împotriva 
Deciziei nr.181 din 17 decembrie 2016 a Consiliului U.N.B.R prin care a solicitat suspendarea 
efectelor acesteia. 

34. Asociaţia Inffsolution 
Craiova 

-solicită sprijin pentru desfăşurarea pe timpul verii a cursurilor de 
public speaking pentru copii aflaţi în clasele V-VIII; 

Soluţia:S-a aprobat sprijinirea proiectului cu suma de 1000 lei,  urmând a fi stabilite detalii 
legate de desfăşurarea activităţilor. 

IV. Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data 
de 10.08.2017, ora 12.00; 

Soluţia:S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 10.08.2017, ora 12.00; 

 
Avocat  Lucian Bernd Săuleanu 

Decanul Baroului Dolj 
 


