
 

 

 

   

                                                 

  

 
 

 

 

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 05 iulie 2018 

 

 

ORDINEA DE ZI 

cu soluţiile adoptate 

 

 

I. Invitaţi - Membrii Consiliului de administraţie al Filialei Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor  

II. Informări: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare cu privire la şedinţa Consiliului U.N.B.R., care s-a 

desfăşurat la Alba-Iulia în perioada 22-23 iunie 2018; 

Soluţia:S-a luat act de infomare 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare privind Examenul de primire în profesia de avocat, 

sesiunea septembrie 2018: 

-Hotărârea nr.367 din 22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R. pentru 

republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind 

organizarea examenului de primire în profesia de avocat; 

-Hotărârea nr.368/22.06.2018 privind organizarea examenului de 

primire în profesie, sesiunea septembrie 2018; 

-Hotărârea nr.369/22.06.2018 privind repartizarea taxei de examen; 

-propuneri Comisie examen; 

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

conform Hotărârii Consiliului UNBR nr.368 din 22.06.2018, art.2 alin.(1) – (3), urmând să fie 

comunicate Centrului Teritorial Craiova al INPPA. 

3 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare lansare carte „Istoria Baroului Dolj 1928 – 1948”, cu 

ocazia celebrării Zilei Avocatului Român la 25 iunie 2018; 

Soluţia:S-a luat act 

4 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

 

-informare lansare a nr.1/2018 al Revistei Iustitia a Baroului Dolj, cu 

ocazia celebrării Zilei Avocatului Român la 25 iunie 2018; 

Soluţia:S-a luat act 

5 Av.Bogdan Mihăloiu -informare privind desfăşurarea proiectului „Alpinism în Carpaţi” - 

Ascensiune pe Vârful Cozia - derulată în perioada 29-30 iunie 2018; 

-stabilire detalii organizatorice pentru următoarea etapă a proiectului 

„Acensiune pe Vârful Omu din Munţii Bucegi” din 16-18 iulie 2018; 

Soluţia:S-a luat act 

6 Av.Bogdan Mihăloiu şi 

Av.Popescu Mihai  

-informare cu privire la Vila Themis; 

Soluţia:S-a luat act 

www.barouldolj.ro 

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/06/02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018-WEBSITE.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/06/03-Hotarare_Consiliu_repartizare-taxa-examen-WEBSITE.pdf


 

 

 

   

                                                 

  

7 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu  

-informare stadiu renovare a rondului din faţa sediului baroului şi 

stadiu realizare bust decan Dem D.Stoenescu; 

Soluţia:S-a luat act 

8 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-informare -  Protocolul de colaborare privind educaţia juridică în 

şcoli; 

Soluţia:S-a luat act 

9 Vîlceanu Laurenţiu, 

funcţionar SAJ Baroul Dolj 

-informare privind Situaţia avocaţilor care nu au depus poliţa de 

asigurare profesională pentru anul în curs; 
Soluţia:S-a luat act de situaţia întocmită; s-a stabilit un termen limită de 15 zile pentru 

depunerea poliţelor de asigurare, în caz contrar urmând a fi aplicate măsurile prevăzute de 

art.231 din Statutul profesiei de avocat;   

III. Propuneri: 

1 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-propunere privind încetarea calităţii de avocat a doamnei Bica Alina 

Mihaela şi radierea de pe Tabloul avocaţilor Baroului Dolj; 

Soluţia: Consiliul baroului a constatat existenţa stării de nedemnitate profesională şi, în 

temeiul art.14 lit.a şi art.27 lit.d) din Legea nr.51/1995 şi art.26 şi art.58 alin. (2) din Statutul 

profesiei de avocat, a decis, în unanimitate, încetarea calităţii de avocat a doamnei Bica Alina 

Mihaela (condamnată definitiv la data de 26.06.2018, în Dosarul nr.2067/1/2017 al Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, la 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea 

făptuitorului, respingându-se ca nefondat apelul împotriva Sentinţei penale nr.1057 din         

29 noiembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în 

Dosarul nr.2471/1/2015) şi radierea din Tabloul avocaţilor Baroului Dolj, începând cu data de 

05.07.2018; 

2 Avocat Lucian Bernd 

Săuleanu 

-programul de lucru al Baroului Dolj în perioada vacanţei  -               

16 iulie – 31 august 2018; 

Soluţia: S-a aprobat programul de lucru al Baroului Dolj pentru perioada vacanței - 16 iulie – 

31 august 2018: L-V -  09:00 – 13:00; 

IV. Cereri: 

1 Av.Corneanu Florin -solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor 

suspendaţi, începând cu data de 16.07.2018 până la data de 

18.04.2020, pentru a beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului în vârstă de până la doi ani; 

-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 

2 Av.Vane Anne Marie 

(suspendată la cerere 

pentru concediu pentru 

creşterea şi îngrijirea 

copilului în vârstă de până 

la doi ani în perioada 

25.07.2016-25.07.2018)  

-solicită suspendarea la cerere pentru perioada 25.07.2018-

25.07.2019 pentru concediu de creştere şi îngrijire a copilului; 

-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 

3 Av.Milosav Anamaria -solicită suspendarea la cerere pentru perioada 26.06.2018-

26.06.2019; 

-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 

4 Av.Axente-Duligean Paula 

Eliza 

-solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor 

suspendaţi, începând cu data de 09.07.2018; 

-solicită radierea din Registrul curatorilor speciali; 

-referat contabilitate; 



 

 

 

   

                                                 

  

Soluţia:S-a aprobat 

5 Av.Măjină Maria -solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor Baroului Dolj, începând cu 

data de 01.07.2018, ca urmare a renunţării la exerciţiul profesiei, în 

vederea pensionării pentru retragere definitivă din profesie; 

-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 

6 Av.Bratiloveanu Izabela -solicită reînscrierea în Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj 

pentru instanţele judecătoreşti din mun.Craiova; 

Soluţia:S-a aprobat 

7 Av.Buzatu Adelina Oana -solicită aprobare pentru deschiderea unui punct de lucru al 

cabinetului de avocat; 

Soluţia:S-a aprobat 

8 Av.Dragoş Nicu -referat întocmit în urma efectuării cercetării disciplinare prealabile 

cu privire la domnul avocat Petrică Sebastian; 

Soluţia:S-a luat act de referat; s-a amânat pentru completarea cercetărilor; 

9 

 

 

Av.Mihăloiu Bogdan -referat întocmit în urma efectuării cercetării disciplinare prealabile 

cu privire la doamna avocat Cojocaru Alina Mihaela; 

Soluţia: S-a luat act de referat şi s-a decis exercitarea acţiunii disciplinare; 

10 Filiala Dolj a Casei de 

Asigurări a Avocaţilor  

-Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor 

profesionale la data de 02.07.2018; 

-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri; 

Soluţia: S-a luat act 

11 Just.Neagu George -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.23 din     

15 iunie 2018 prin care i-a fost respinsă cerere de restituirea a 

onorariului; 

Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

12 Nică Gheorghe -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.24 din     

15 iunie 2018 prin care i-a fost respinsă cerere de restituirea a 

onorariului; 

Soluţia: A fost desemnat consilier-raportor pentru verificarea contestaţiei; 

13 Av.Tomiţă Florin George -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.17 din   

18 mai 2018, prin care s-a admis în parte cererea de restituire 

onorariu formulată de justiţiabilul Firincă Ionel; 

-referat verificare contestaţie; 

Soluţia: S-a luat act de referat; s-a respins ca neîntemeiată contestaţia, menţinându-se decizia 

Decanului Baroului Dolj; 

14 Just.Ciobîrcă Constantin -sesizare înregistrată sub nr.993/29.06.2018; 

Soluţia: S-a luat act de sesizare; se dispun verificări cu privire la aspectele sesizate; 

15 Just.Popescu Ştefan Florin -plângere înregistrată sub nr.982/25.06.2018; 

-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; 

16 Just.Boicea Marian -plângere înregistrată sub nr.823/29.05.2018; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia: S-a amânat soluţionarea în vederea completării cercetărilor în cauză; 

17 Just.Bozgan Fănică Doru -plângere înregistrată sub nr.786/18.05.2018; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

 



 

 

 

   

                                                 

  

Soluţia: S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor şi s-a decis clasarea cauzei, 

nefiind identificate abateri disciplinare; 

18 Just.Tănase Gheorghiţa 

Geanina 

-plângere înregistrată sub nr.709/03.05.2018; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia: S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor şi de precizarea de către 

justiţiabilă a obiectului plângerii, în sensul că solicitarea vizează doar restituirea de onorariu,       

a cărei soluţionare este de competenţa Decanului baroului; 

19 Just.Niţu Ştefan şi Niţu 

Mariana 

-plângere înregistrată sub nr.740/09.05.2018; 

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

Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia: S-a luat act de referatul întocmit de consilierul-raportor desemnat în cauză şi s-a 

decis exercitarea acţiunii disciplinare; 

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

09 august 2018, ora 12.00; 

Soluţia:S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 09 august 2018, ora 12.00; 

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

1 Av.Pirlogea-Truţă Oana 

Camelia 

-solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor 

suspendaţi începând cu data de 27.07.2018; 

-solicită radierea din Registrul curatorilor speciali şi Registrul 

curatorilor fiscali ai Baroului Dolj, începând cu data de 27.07.2018; 

Soluţia:S-a aprobat 

2 Av.Florescu Alexandra 

 

 

-ne transmite Decizia nr.1096/1/26 iunie 2018 a Consiliului Baroului 

Bucureşti prin care i s-a aprobat transferul din Baroul Dolj în Baroul 

Bucureşti, începând cu 01.06.2018; 

-solicită radierea de pe Tabloul avocaţilor Baroului Dolj, începând cu 

01.06.2018; 

Soluţia: S-a luat act de aprobarea transferului în Baroul Bucureşti şi s-a decis radierea 

doamnei avocat Florescu Alexandra de pe Tabloul avocaţilor definitivi al Baroului Dolj, 

începând cu data de 01.06.2018; 

3 Av.Buzata Monica Ioana -solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor 

suspendaţi începând cu data de 16.07.2018; 

-referat contabilitate; 

 

Soluţia:S-a aprobat 

4 Av.Presacar Maria Elena -solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor 

suspendaţi începând cu data de 15.07.2018; 

-solicită radierea din Registrul curatorilor speciali ai Baroului Dolj, 

începând cu data de 15.07.2018; 

-referat contabilitate; 

Soluţia:S-a aprobat 

    

Av.Lucian Bernd Săuleanu 

Decanul Baroului Dolj 

 


