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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 12 octombrie 2017 

 

ORDINEA DE ZI  
 

 

I. Informări: 

1 Av. Lucian Bernd Săuleanu -Conferinţa Internaţională Bienală din 6-7 octombrie 2017 
organizată de Baroul Dolj în parteneriat cu Facultatea de Drept, 
Universitatea din Craiova ; 

 
2. Av. Lucian Bernd Săuleanu  -acţiune dedicată Ziua Europeană a Avocaţilor, 25 octombrie 2017, 

cu tema „Avocaţii în e-voluţie: care este modalitatea în care 

transformările digitale pot să consolideze relaţia dintre justiţiabil şi 

avocat”; detalii organizatorice; 

 

3 Av. Lucian Bernd Săuleanu -informare desfăşurare Cupa Themis la tenis de câmp dublu,    
ediţia I, 29-30 septembrie 2017; 

 

4 Av. Lucian Bernd Săuleanu -informare demers cu privire la Programul de lucru al Arhivei 
Judecătoriei Craiova; 

 

5 Av. Lucian Bernd Săuleanu  -Decizia nr.250/28 septembrie 2017 a Comisiei Permanente a 
UNBR prin care se amână intrarea în vigoare a prev.art.4-8 din 
Hotărârea Consiliului UNBR nr.272 din 26.08.2017 privind 
aprobarea „Tabloului onorariilor minimale” şi ale art.II, art.IV, 
art.V din Anexa la aceasta în scopul reexaminării acestora de 
Consiliul UNBR pe baza propunerilor barourilor şi a concluziilor 
Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit în acest scop; 
-corespondenţă Consiliul Concurenţei şi ANAF; 

 

6 Av. Lucian Bernd Săuleanu -revista Iustitia; 

  

7 Av.Bogdan Mihăloiu  
şi av.Mihai Popescu 

-referat situaţie Vila Temis; 

 

III. Propuneri: 

1. Av. Lucian Bernd Săuleanu -Premiul “Avram Iancu” pentru anul 2017 ; 

 

 2. Av. Lucian Bernd Săuleanu -Calendar evenimente Baroul Dolj pentru anul 2018; 
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3 Av. Lucian Bernd Săuleanu 
 

-pregătirea agendei întâlnirii de lucru între conducerile 
administrative ale Curţii de Apel Craiova, Tribunalului Dolj, 
Judecătoriei Craiova şi Consiliului Baroului Dolj, programată 
pentru 17 noiembrie 2017; 

 

4 Av. Lucian Bernd Săuleanu 
şi Av.Dragoş Nicu  

-atelier de lucru – Deontologia profesiei de avocat, 10.11.2017, 
ora 14.00; 

 

5 Av.Eugen Tiţoiu  -atelier de lucru  cu tema „Accesiunea”, 24.11.2017, ora 14.00; 

 

IV. Cereri: 

1 Av.Drâmboi-Dîlgoci 
Gabriela(suspendată la 
cerere pentru a beneficia 
de concediu de creştere şi 
îngrijire copil în vârstă de 
până la 2 ani) 

- solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 
exercitare a profesiei, începând cu data de 10.10.2017, ca urmare 
a renunţării la starea de suspendare la cerere; 
 

 

2. Av.Guran Eugen 
(suspendat pentru neplata 
taxelor profesionale) 
 

-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 
exercitare a profesiei, începând cu data de 01.10.2017, având în 
vedere că a achitat la zi taxele şi contribuţiile profesionale 
restante, penalităţile aferente şi taxa de reînscriere; 
-referat contabilitate; 
 

 

3 Av.Marta Adriana Florina -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 01.11.2017 până la data de 31.08.2019, pentru a 
beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă 
de până 2 ani; 
-referat contabilitate; 

 

4 Av.Vărgatu Adriana 
Cristina 

-solicită suspendarea pentru incompatibilitate începând cu data de 
27 septembrie 2017; 
-referat contabilitate; 

 

5 Av.Badea Laura -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 01.10.2017; 
-solicită radierea din Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj 
începând cu data de 01.10.2017; 
-referat contabilitate; 

 

6 Av.Daha Victoria -solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 
exercitare a profesiei începând cu data de 21.09.2017; 
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7 Av.Ilincuţa Andreea 
Mihaela 

-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 
exercitare a profesiei al Baroului Dolj începând cu data de 
03.10.2017, având în vedere aprobarea transferului în Baroul 
Constanţa prin Decizia nr.34/03.10.2017 a Consiliului Baroului 
Constanţa; 

 

8 Cabinet de avocat Radu 
Marinescu şi av.stag.Mitru 
Ancuţa Laura 

-Act adiţional privind modificarea contractului de colaborare; 

 

9 Cabinet de avocat Radu 
Marinescu  
şi av.stag.Simon Diana 

-Act adiţional privind modificarea contractului de colaborare; 

 

10 Av.Pahonie Eliza Marina -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de 
avocat; 

 

11 Av.Puncioiu Leliana Elena -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de 
avocat; 

 

12 Av.Drăcea Tudora solicită aprobare pentru schimbarea sediului cabinetului de avocat; 

 

13 Av.Bordu Marilena Ionela -solicită reînscrierea în Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj 
pentru instanţele judecătoreşti din Craiova; 

 

14 Av. Grigore Carmen 
Steluţa 

-solicită emiterea unui nou card, având în vedere schimbarea 
numelui; 

 

15 Av.Dragotă Aurelia 
Gabriela (înscrisă în 
Registrul de asistenţă 
judiciară – SAJ Băileşti) 

-solicită să se ia act că renunţă la asistenţa judiciară obligatorie; 

 

16 SCA „Ovidiu Sperilă şi 
Asociaţii” şi Cabinet de 
avocat Corneanu Florin 
(Baroul Dolj) 

-Contract de conlucrare profesională nr.18168/03.07.2017; 

 

17 Just.Firu Ion -plângerea înregistrată sub nr.1673/21.09.2017; 

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

 

18 Just.Nicolae Marcel -plângerea înregistrată sub nr.1730/02.10.2017; 

-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din 
Statutul profesiei de avocat; 
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19 Just.Iovan Cecilia  -plângere înregistrată sub nr.1663 din 20.09.2017; 
-desemnare consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 
alin.(1) din Statutul profesiei de avocat; 

 

20 Just.Golea Ana-Maria -plângere înregistrată sub nr.1766 din 09.10.2017; 
-desemnare consilier-raportor desemnat  în temeiul art. 278 
alin.(1) din Statutul profesiei de avocat; 

 

21 Just. Nicolăescu Marin -plângere înregistrată sub nr.1511 din 20.08.2017; 
-desemnare consilier-raportor desemnat  în temeiul art. 278 
alin.(1) din Statutul profesiei de avocat; 

 

22 Just.Bonţu George Martin -plângere înregistrată sub nr.1480/23.08.2017; 
-referat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul 
profesiei de avocat; 
 

 

23 Just.Firinca Ionel 
 

-plângere înregistrată sub nr.1493/04.09.2017, cu privire la 
domnul avocat Tomiţă Florin George; 
-referat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul 
profesiei de avocat; 
 

 

24 Just.Cerbu Camelia -plângerea înregistrată sub nr.1596/12.09.2017, cu privire la 
domnul avocat Tomiţă Florin George; 

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

 

25 Just.Badea Mic Dragoş -plângere înregistrată sub nr.1238 din 13.07.2017 şi cerere de 
restituire onorariu achitat domnului avocat Tomiţă Florin George; 
-referat consilier-raportor desemnat  în temeiul art. 278 alin.(1) din 
Statutul profesiei de avocat; 

 

26 UNBR -Opinia științifică a Centrului de Drept Constituțional și Instituții 
Politice din cadrul Facultății de Drept, Universitatea București, 
referitor la punerea în aplicare a Deciziei Curții Constituționale nr. 
225/04.04.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I nr.4678/22.06.2017, prin care a fost declarată ca fiind 
neconstituțională sintagma „de natură să aducă atingere 
prestigiului profesiei” din cadrul art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
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27 1.Curtea de Apel Craiova 
Secţia Penală şi pentru 
cauze cu minori 
 
 
2.UNBR 

-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; 
 
-ne transmite copie Adresa nr.187/54/2014 din 25.05.2017 a Curţii 
de Apel Craiova, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, Dosar nr. 
187/54/2014;  
-se solicită comunicarea măsurilor luate de Consiliul Baroului Dolj; 

 

28 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 
modul de soluţionare a 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: 02.10..2017); 

 

29 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 amânarea 
soluţionării plângerii prealabile împotriva Deciziei 
nr.181/17.12.2016 a Consiliului UNBR, conform Adresei nr.163-CS-
2016 din 05.09.2017 a UNBR; 

 

30 1.Curtea de Apel Craiova 
Secţia Penală şi pentru 
cauze cu minori,  
Dosar nr.545/54/2017 
 
2.UNBR 

-Adresa nr.545/54/2017 prin care ne comunică  Sentinţa penală 
nr.119 din 10.05.2017, pronunţată în Dosarul nr.545/54/2017, 
rămasă definitivă prin Decizia nr.295/A din 08.09.2017 a Inaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie; 
 
-ne transmite copie Adresa nr.545/54/2017 a Curţii de Apel 
Craiova, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, Dosar                   
nr. 545/54/2017;  
-se solicită comunicarea măsurilor luate de Consiliul Baroului Dolj; 

 

V. Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data 
de 09.11.2017, ora 14.00; 

. 

Avocat  Lucian Bernd Săuleanu 
Decanul Baroului Dolj 


