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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 martie 2018 

 

ORDINEA DE ZI cu soluţiile adoptate 

 

I. Invitaţi la şedinţă: 

1 av.Maria Uţescu, Preşedinte al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor 

2 Florea Andrei, operator 

xerox 

-invitat pentru cercetare disciplinară; 

Soluţia: S-a numit comisie disciplinară; 

S-a prezentat la şedinţă domnul Florea Andrei şi a dat explicaţii cu privire la incidentul 

sesizat; 

II. Propuneri: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-Adunarea Generală din 17 martie 2018 

-Aspecte organizatorice. 

-împuternicire pentru domnul Adi Gavrilă, manager în cadrul 

Proiectului Baroului Dolj „Cross-Border Partnership for Training and 

Labour mobility in the Juridical field”, în vederea efectuării şi 

monitorizării operaţiunilor tehnice de numărare a voturilor împreună 

cu membrii Comisiei desemnaţi în acest sens de Adunarea generală; 

Soluţia: S-au stabilit detalii privind organizarea Adunării generale; 

A fost împuternicit domnul Adi Gavrilă în vederea efectuării şi monitorizării operaţiunilor 

tehnice de numărare a voturilor împreună cu membrii Comisiei desemnaţi în acest sens de 

Adunarea generală; 

 2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 
-măsuri privind avocaţii suspendaţi;  

Soluţia: S-a luat măsura afişării la instanţe a Listei avocaţilor suspendaţi; 

3 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-just.Ungureanu Marin referitor la nerestituirea onorariului de către 

Petrică Sebastian(avocat suspendat), conform Deciziei Decanului 

Baroului Dolj; propunere măsuri; 

Soluţia:S-a luat act de situaţia semnalată cu privire la domnul avocat Petrică Sebastian, dar şi 

de faptul că exercită profesia în perioada suspendării.   

În temeiul prev.art.277 alin.(2), teza a II-a din Statutul profesiei de avocat, Consiliul baroului 

se autosesizează cu privire la exercitarea profesiei de către domnul avocat Petrică Sebastian al 

cărui drept de exerciţiu este suspendat începând cu data de 10.07.2017, fapt ce constituie 

abatere disciplinară gravă; se hotărăşte declaşarea anchetei disciplinare; a fost desemnat 

consilier-raportor; 

 

4 Av.Dragoş Nicu -propunere privind acordarea de indemnizaţii de şedinţă pentru 

membrii Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Dolj; 

Soluţia: S-a aprobat acordarea unei indemnizaţii în cuantum de 300 lei/lună; 

5 Av.Viorel Găină şi av.Sorin 

Manafu, coordonatori ai 

activităţii Asociaţiei Dem 

D.Stoenescu 

-Informare activitate Asociaţie Dem D.Stoenescu; Calendar 

evenimente Asociaţia Dem D.Stoenescu 

 

Soluţia:S-a luat act de informare; s-a luat act de calendarul evenimentelor asociaţiei Dem 

D.Stoenescu pentru anul 2018; 
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III. Informări: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-Conferinţa Naţională de Drept procesual civil din 16 martie 2018, 

ora 14.00, Aula Magna, Facultatea de Drept din cadrul Universității 

din Craiova, în parteneriat cu Baroul Dolj, Centrul Teritorial Craiova 

al Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor; 

Soluţia:S-a luat act 

2 Av.Dragoş Nicu şi 

av.Viorel Găină, 

coordonatori eveniment  

-Informare cu privire la acţiunea organizată de Baroul Dolj la data de 

27 martie 2018 -  „100 de ani de la înfiinţarea Sfatului Ţării”; 

stabilire detalii; 

Soluţia:S-a luat act 

3 Av. Lucian Bernd Săuleanu 

şi av.Bianca Predescu 

-informare cu privire la demersurile efectuate către autorităţile 

publice locale referitor la renovare rond şi faţadă sediu barou ; 

Soluţia:S-a luat act 

4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  
- -analiza efectelor juridice ale anulării disp.art.50 din Statutul 

profesiei de avocat – informare; 

Soluţia:S-a luat act 

5 Avocat Bianca Acrivopol - -Informare cu privire la desfăşurarea Conferinţei  din 10.03.2018 cu 

tema “Women in law”; 

Soluţia:S-a luat act 

6 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare privind acordarea de către Societatea de Ştiinţe Juridice a 

unei Diplome de apreciere pentru Baroul Dolj pentru contribuţii 

remarcabile în domeniul pregătirii profesionale a avocaţilor; 

Soluţia:S-a luat act 

IV. Cereri: 

1 Av.Udrişte Oana Bianca 

Suspendată la cerere  

în perioada 21.07.2016 – 

09.05.2018 pentru concediu 

de creştere şi îngrijirea 

copil  

-solicită menţinerea stării de suspendare la cerere, începând cu data 

de 10.05.2018 pe o durată nedeterminată; 

Soluţia:S-a aprobat; 

2 Av.Bugeac Andreea-

Mihaela, titular Cabinet 

individual „avocat Andreea 

Bugeac” 

-solicită suspendarea la cerere pe o durată nedeterminată, începând cu 

data de 16.03.2018; 

-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat; 

3 Av.Stuparu Lucian, titular 

Cabinet de avocat „Stuparu 

Lucian” 

  

-solicită aprobare pentru deschiderea unui punct de lucru al 

cabinetului individual; 

Soluţia:S-a aprobat; 

4 Cabinet individual „avocat 

Horaţiu Petria” şi 

avocat stagiar colaborator 

Dincă Ramona Andreea 

-Act adiţional nr.1/07.03.2018 privind modificarea contractului de 

colaborare nr.2183/13.10.2015, având în vedere schimbarea numelui 

colaboratorului; 

Soluţia:S-a luat act; 

5 Av.Tomoială Gabriel solicită aprobare pentru emiterea unui nou card, având în vedere 

deteriorarea celui emis anterior; 

Soluţia:S-a aprobat; 
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6 Av.Balaci Lelia Clara solicită aprobare pentru emiterea unui nou card, având în vedere 

pierderea celui emis anterior; 

Soluţia:S-a aprobat 

7 SCPAv.”Oancea, Răduleţu 

şi Gherghe” 

-Hotărârea nr.1/2018 a Adunării Generale a societăţii privind 

modificarea art.11 din Statutul societăţii) 

-renunţare la cererea privind modificarea art.11 din Statutul societăţii; 

Soluţia:S-a luat act de cererea de renunţare în ceea ce priveşte modificarea art.11 din Statutul 

societăţii; 

8 Av.Moţăţăianu-Prejbeanu 

Magdalena 

-solicită înscrierea în Registrul Curatorilor Speciali şi Registrul 

Curatorilor Fiscali ai Baroului Dolj pentru instanţele judecătoreşti din 

Craiova şi Segarcea. 

Soluţia:S-a aprobat înscrierea în Registrul Curatorilor Speciali şi Registrul Curatorilor 

Fiscali ai Baroului Dolj pentru instanţele judecătoreşti din Craiova; 

9 Av.Pădeanu Elena -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; 

10 Filiala Dolj a Casei de 

Asigurări a Avocaţilor 

-Lista avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor 

profesionale de care Consiliul Filialei Dolj CAA a luat la cunoştinţă 

în şedinţa de lucru din 05 martie 2018; 

Soluţia:S-a luat act şi s-a decis aplicarea măsurilor statutare. 

11 Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Dolj 

-Adresa nr.DJ 508763/28.12.2017- sesizare; 

Soluţia:S-a luat act, urmează ca Adresa să fie direcţionată către Filiala Dolj C.A.A.; 

12 Just.S.C.Gates Industries -plângere înregistrată sub nr.401/07.03.2018 

-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul 

profesiei de avocat; 

Soluţia:A fost desemnat consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul profesiei de 

avocat; 

13 Just.Ghiţă Mihaela -plângerea înregistrată sub nr.428 din 22.03.2018; 

-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul 

profesiei de avocat; 

Soluţia:A fost desemnat consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul profesiei de 

avocat; 

14 Just.Pavel Florin -plângerea înregistrată sub nr.427 din 22.03.2018; 

-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul 

profesiei de avocat; 

Soluţia:A fost desemnat consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul profesiei de 

avocat; 

15 Just.Mălăescu Ion -plângere înregistrată sub nr.26 din 08.01.2018; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia:S-a decis clasarea, întrucât faptele sesizate nu constituie abatere disciplinară; 

16 Just.Piculeaţă Maria -plângere înregistrată sub nr.60 din 11.01.2018; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia:S-a decis clasarea, având în vedere că nu au fost identificate abateri care să angajeze 

răspunderea disciplinară a avocatului; 

17 Just.Muntean Vasilica 

Bianca 

-plângerea înregistrată sub nr.2188/18.12.2017; 

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

Statutul profesiei de avocat; 
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Soluţia:S-a decis clasarea, având în vedere că nu au fost identificate abateri care să atragă 

răspunderea disciplinară a avocatului; 

18 Just.Tomescu Nicolae -plângerea înregistrată sub nr.159/29.01.2018; 

-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; 

19 S.C.EcoromFerconstruct 

S.R.L. 

-plângere înregistrată sub nr.315/21.02.2018 

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

Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia:S-a amânat în vederea întocmirii unui referat de către consilierul-raportor; 

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

18 aprilie 2018, ora 14.00; 

Soluţia:S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 18 aprilie 2018, ora 14.00; 

VI. Lucrări înregistrate după publicarea pe site a Ordinii de zi: 

1 Cabinet de avocat 

Gătejescu Mihaela Simona 

(Baroul Dolj)  şi 

Cabinet de avocat Blejan 

Ioana Alina (Baroul Dolj) 

- Contract de conlucrare profesională 

Soluţia:S-a avizat; 

2 Cabinet de avocat 

Gătejescu Alexandru Florin 

şi av.Dincă Nicoleta 

Gabriela (fostă Voicu) 

-Act adiţional nr.1/13.03.2018 privind modificarea Contractului de 

colaborare nr.33/09.01.2018 ca urmare a schimbării numelui 

avocatului colaborator; 

Soluţia:S-a luat act; 

3 Av.Lucian Bernd Săuleanu -discuţii cu privire la posibilitatea votării prin mandatar; stabilire 

număr limită de mandate; 

Soluţia: Cu privire la posibilitatea reprezentării prin mandatar, ţinând cont de prevederile 

art. 43 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 232 

alin. (2) și (3) din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj a hotărât următoarele: 

- un avocat participant la Adunarea Generală din 17 martie 2018 nu poate primi mai mult de 

două mandate de reprezentare din partea avocaților absenți; 

- mandatul de reprezentare la Adunarea Generală din 17 martie 2018 nu poate fi acordat unui 

avocat care candidează la alegerile pentru delegația baroului la Congresul Avocaților ; 

S-a stabilit o comisie de lucru formată din av.Bianca Predescu, av.Răzvan Socoteanu şi 

av.Radu Marinescu care în termen de 3 luni urmează să întocmească un regulament pentru 

Adunările generale viitoare, în care nu se vor alege organele de conducere ale baroului ; 

4 Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru modificarea spaţiului biroului avocaţilor din 

incinta Judecătoriei Craiova şi extinderea lui; 

Soluţia:S-a aprobat propunerea 

5 Liceul de Arte „Marin 

Sorescu” din Craiova 

-solicită susţinerea, în calitate de sponsor, a Olimpiadei Naţionale de 

Interpretare Vocală, Instrumentală şi Studii Teoretice Muzicale, 

eveniment care se va desfăşura la Craiova în perioada 2-5 aprilie 

2018; 

Soluţia : S-a respins, având în vedere că la această dată nu a fost aprobat bugetul pe anul 

2018. 

    

Av.Lucian Bernd Săuleanu 

Decanul Baroului Dolj 


