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Baroul Dolj - Adunarea Generală 2018
Uniunea Națională a Barourilor din România

 Baroul Dolj

Nr. 189/22.02.2018

În temeiul prevederilor art.52, 53 şi 54 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi şi prevederilor art.67 din
Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ
în ziua de

 sâmbătă, 10 martie 2018, ora 10.00

cu următoarea ordine de zi:

1. Raport de activitate al Consiliului Baroului Dolj pentru anul 2017;
2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului Dolj în anul 2017;
3. Raportul Comisiei de Disciplină pentru anul 2017;
4. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2018;
5. Discuţii*;
6. Descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din anul 2017;
7. Aprobarea Proiectului de buget de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2018;
8. Av. Lucian Bernd Săuleanu - propunere ca unul dintre cei patru delegaţi ai Baroului Dolj la Congresele Avocaţilor, desemnaţi de Adunarea Generală, să fie

Preşedintele Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor;
9. Alegerea delegaţilor Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor 2018 şi precizarea mandatului acestora ţinând cont de priorităţile Baroului Dolj;

10. Discuţii referitoare la aplicarea prevederilor privind onorariile minimale;
11. Discuţii cu privire la necesitatea modificării Legii nr.51/1995 şi a Statutului profesiei de avocat;
12. Av. Lucian Bernd Săuleanu – propunere de completare a dispoziţiilor art.81 din Statutul profesiei de avocat, în sensul introducerii următorului alineat:

„Preşedinţii Filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor sunt delegaţi de drept ai baroului la Congresul avocaţilor şi la şedinţele Consiliului U.N.B.R., în situaţia în
care Ordinea de zi cuprinde discuţii privind activitatea Casei de Asigurări a Avocaţilor şi a Filialelor C.A.A. sau orice alte aspecte referitoare la sistemul de pensii
şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor”;

13. Av. Lucian Bernd Săuleanu – propunere privind efectuarea unui demers către Casa de Asigurări a Avocaţilor în vederea punerii la dispoziţie a unor acte
contabile privind investițiile acesteia, precum și acte contabile ale S.C. Complex balnear și de recuperare C.A.A. SRL „Corpore Sano” de la Techirghiol.

14. Av. Ion Turculeanu – propunere privind reducerea de la 2% la 0,5% a contribuţiilor Filialelor C.A.A. la cheltuielile de funcţionare a Casei de Asigurări a
Avocaţilor;

15. Av. Ion Turculeanu – propunere privind reducerea mandatului Preşedintelui U.N.B.R. de la 4 ani la 2 ani, care poate fi reînnoit o singură dată;

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în ”Aula Magna” din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Calea
Bucureşti, nr.107A.



23.02.2018 BaroulDolj

http://www.barouldolj.ro/index.php?show=evenimente&idPagina=8606 2/2

*Secţiunea 5  - Discuţii - aflată pe Ordinea de zi, urmează a fi completată cu propuneri formulate şi depuse în scris la secretariatul baroului cu cel puţin 5 zile înainte
de data la care a fost convocată adunarea generală, potrivit dispoziţiilor art.67 alin.(5) din Statutul profesiei de avocat.

În cazul în care cvorumul Adunării Generale nu este legal constituit, următoarea adunare  se va desfăşura la data de 17 martie 2018, ora 10.00,  în aceeaşi
locaţie.

Lucian Bernd Săuleanu
 Avocat

Decanul Baroului Dolj
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