
 

 

 

   

                                                 

  

 
 

 

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 09 august 2018 
 
 
 

ORDINEA DE ZI 
Cu soluţiile adoptate 

 
 
 

I. Invitaţi la şedinţă: dl.dr.Şerban Pătraşcu, cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Socio-
Umane «C.S.Nicolăescu-Plopşor» Craiova; 

Soluţia: A fost prezent domnul dr.Şerban Pătraşcu; au fost purtate discuţii cu privire la 
executarea contractului încheiat pentru redactarea lucrării Istoria Baroului Dolj 1928-2007; 

II. Informări: 

1 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu  
 

-verificarea dosarelor de înscriere la Examenul de primire în profesia 
de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) 
și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit 
examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 
2018; 
-validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în 
profesia de avocat a candidaţilor înscrişi,  prevăzute de Legea 
nr.51/1995 și de Statutul profesiei de avocat ; 

Soluția: Consiliul Baroului Dolj a validat rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de primire în 
profesia de avocat, prevăzute de Legea nr.51/1995, republicată şi modificată şi de Statutul 
profesiei de avocat, de către candidaţi care au solicitat înscrierea la Examenul de primire în 
profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în 
profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii 
juridice, sesiunea august 2018; s-a dispus afișarea deciziei de validare şi a listei candidaților la 
sediul și pe site-ul Baroului Dolj; 

2 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu  
 

-informare privind lucrările de amenajare a spaţiului pentru avocaţi 
din incinta Judecătoriei Craiova. 
 

Soluţia: S-a luat act  

3 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 

4 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu  
 

-informare donaţie carte juridică: 
1.av.Sorin Păunescu Caracudă – 31 exemplare; 
2.av. Claudiu Dănciu – 146 exemplare şi o robă; 
3.av. Constantin Furtună – 32 exemplare; 

Soluţia: Consiliul a luat act de donaţii şi mulţumeşte colegilor avocaţi pentru gestul de a dona 
lucrări juridice; 

www.barouldolj.ro 



 

 

 

   

                                                 

  

5 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu  
 

-informare privind Sentinţa penală nr.2011/22.05.2018 a 
Judecătoriei Craiova, Dosar nr.34752/215/2016, prin care: stabileşte 
în sarcina inculpatului Filip Liviu Gabriel pedeapsa de 3 luni 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.348 C.p., rap.la 
art.26 alin.3 din Legea nr.51/1995, cu aplicarea art.35 Cod penal şi 6 
luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.60 al.6 din 
Legea nr.51/1995, cu aplicarea art.35 Cod penal; contopeşte 
pedepsele stabilite, rezultând pedeapsa finală de 7 luni închisoare;  
dispune amânarea aplicării pedepsei de 7 luni închisoare şi 
stabileşte termen de supraveghere de 2 ani; respinge acţiunea civilă 
formulată de partea civilă Baroul Dolj; obligă inculpatul la plata 
cheltuielilor judiciare către Baroul Dolj în cuantum de 800 lei; cu 
drept de apel; 

Soluţia: S-a luat act  

6 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu  
 

-informare privind Decizia nr.790/31.05.2018 a Judecătoriei Craiova, 
Dosar nr.25960/215/2016, prin care inculpata Şvedu Magdalena 
Delia a fost obligată la plata sumei de 200 lei, reprezentând ¼ din 
onorariul apărătorului ales către intimatul Baroul Dolj şi apelantul 
Sindicatul Independent al Juriştilor din România la plata sumei de 
200 lei cheltuieli judiciare către stat şi la plata a 200 lei către 
intimatul Baroul Dolj, reprezentând ¼ din onorariul apărătorului 
ales; decizie definitivă; 
-propunere privind recuperarea acestor sume; 

Soluţia: S-a luat act, urmează a se efectua demersuri în vederea recuperării sumelor; 

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

Soluţia: S-a luat act de informare 

8 Av.Dragoş Nicu  -informare organizare competiţii naţionale de fotbal pentru avocaţi 
de către Baroul Bucureşti -  Cupa Ziua Baroului Bucureşti -              
21-22 septembrie 2018 şi de către Baroul Alba – Cupa Centenarului 
Marii Uniri – 02-04 noiembrie 2018; 

Soluţia.: S-a luat act de informare; 

9 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu  

-informare - adresă INM privind Regulamentul de admitere la INM, 
puncte de vedere; 

Soluţia: S-a hotărât ca până la şedinţa următoare să fie întocmite puncte de vedere privind 
modificarea Regulamentului de admitere, care vor fi analizate în cadrul şedinţei şi, ulterior, 
transmise către INM ; 
 

10 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 

11 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-notificări avocaţi care nu au depus poliţa de asigurare profesională 
pentru anul în curs; 

Soluţia: Consiliul a hotărât notificarea avocaţilor care nu au depus poliţa de asigurare 
profesională pentru anul în curs (36 avocaţi),  cu acordarea unui termen de 15 zile, urmând să fie 
reluată analizarea situaţiei la sedinţa din luna septembrie; 
 
 
 



 

 

 

   

                                                 

  

III. Propuneri: 

1 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-propunere privind schimbarea programului de activităţi ale Baroului 
Dolj astfel:  Ziua Europeană a Avocaţilor(10.12.2018) să fie 
organizată la data de 25.10.2018, iar Comemorarea ostaşilor din 
Primul Război Mondial din 24.08.2018 să aibă loc la data de 
25.11.2018; 

Soluţia: S-a aprobat modificarea Calendarului de activităţi ale Baroului Dolj 2018, în sensul celor 
propuse, respectiv: Ziua Europeană a Avocaţilor -  la data de 25.10.2018, iar Comemorarea 
ostaşilor din Primul Război Mondial  - la data de 25.11.2018; 

2 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-Revista Iustitia nr.2/2018 – propunere Colegiu de redacţie; 

Soluţia: S-a stabilit termen limită pentru transmiterea de articole şi materiale pentru Reista 
Iustitia data de 01.10.2018; s-a hotărât tema Zilei Europene a Avocaţilor „Why lawyers matter: 
Defending the defenders of the Rule of Law”. 

3 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-propunere privind aplicarea prevederilor art.8 din Regulamentul de 
utilizare a cardului de identitate CCBE, în cazul suspendării şi în 
situaţia excluderii în profesie ; 

Soluţia: S-a aprobat propunerea, urmând a fi aplicate prevederile art.8 din Regulamentul de 
utilizare a cardului de identitate CCBE, în cazul suspendării şi în situaţia excluderii în profesie ; 

4 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-propunere program de lucru al Baroului Dolj în perioada 15 -17 
august 2018; 

Soluţia: S-a aprobat propunerea, urmând ca zilele de 15, 16 şi 17 august 2018 să fie zile 
nelucrătoare; 

IV. Cereri: 

1 Av.Stanca Ioana 
Baroul Olt 

-cerere de transfer în Baroul Dolj, începând cu data de 01.09.2018; 
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 
exercitare a profesieial Baroului Dolj; 
-cerere de avizare şi înregistrare cabinet de avocat; 

Soluţia: S-au aprobat cererile 

2 Av.Stănculescu Ionela 
Raluca(fostă Ciurel)  - 
suspendată la cerere 
pentru concediu de 
creştere şi îngrijire copil; 

-solicită reînscrierea pe tabloul avocaţilor definitivi cudrept de 
exercitare a profesiei începând cu data de 10.08.2018, ca urmare a 
renunţării la concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în 
vârstă de până la doi ani; 
 

Soluţia: S-a aprobat  

3 Av.Ciovică Lucian Florin -solicită suspendarea pentru incompatibilitate şi trecerea pe Tabloul 
avocaţilor incompatibili; 
-referat contabilitate; 

Soluţia: S-a aprobat 

4 Av.Bindhardt Georgeta 
Liana 

-solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor 
suspendaţi, începând cu data de 01.08.2018; 
-referat contabilitate; 

Soluţia: S-a aprobat 

5 Av.Ciolacu Daniela 
Georgeta 

-solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor 
suspendaţi, începând cu data de 13.08.2018; 
-referat contabilitate; 

Soluţia: S-a aprobat 
 



 

 

 

   

                                                 

  

6 Av.Crăciunescu Mariana-
Daniela 

-solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe Tabloul avocaţilor 
suspendaţi; 
-referat contabilitate; 

Soluţia: S-a aprobat 

7 Av.Ciorîia Ancuţa Cristina 
Suspendată la cerere 
pentru concediu de 
creştere şi îngrijire copil 
(14.08.2016 – 01.07.2018) 

-solicită să se ia act de încetarea concediului pentru creşterea şi 
îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani; 
-solicită prelungirea stării de suspendare la cerere şi menţinerea pe 
Tabloul avocaţilor suspendaţi pe o durată nedeterminată; 
 

Soluţia: S-a aprobat 

8 Av.Nica Constantin -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi 
menţinerea pe tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a 
profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia: S-a aprobat 

9 Av.Triţă Ion -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi 
menţinerea pe tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a 
profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia: S-a aprobat 

10 Av.Niţu Alina Adriana -solicită aprobare pentru emiterea şi utilizarea de contracte de 
asistenţă juridică personalizate şi acordarea de serii unice care să fie 
înscrise în aceste formulare, în temeiul art.122 alin.4 şi 5 din 
Statutul profesiei de avocat; 

Soluţia: S-a aprobat 

11 SCA „Todica, Todica 
&Asociaţii” (Baroul 
Bucureşti) şi Cabinet de 
avocat Axinia Marilena 
Alina (Baroul Dolj) 

-Convenţie de conlucrare profesională; avizare şi înregistrare; 

Soluţia: S-a aprobat 

12 Cabinet de avocat Andra 
Ciobanu (Baroul Dolj) şi 
Cabinet de avocat Maria 
Elena Presacar (Baroul 
Dolj)  

-Act adiţional nr.1/12.07.2018 privind încetarea de drept a 
Convenţiei de conlucrare profesională din 19.01.2018; 

Soluţia: S-a luat act 

13 Purcărescu Cristina(primită 
în profesie ca avocat 
stagiar, în urma promovării 
Examenului de admitere în 
profesie, sesiunea 2016) 
 

-solicită înscrierea pe Tabloul avocaţilor incompatibili care nu au 
exercitat niciodată profesia de avocat și nu au fost înscriși în Tabloul 
avocaților cu drept de exercitare a profesiei al Baroului Dolj; 
 

Soluţia: S-a aprobat 

14 SCA „Nestor Nestor 
Diculescu Kingston 
Petersen” din Baroul 
Bucureşti 

-comunică desfiinţarea sediului secundar din circumscripţia Baroului 
Dolj, începând cu data de 01.09.2018; 

Soluţia: S-a luat act de comunicare 
 



 

 

 

   

                                                 

  

15 SCA „Nestor Nestor 
Diculescu Kingston 
Petersen” şi av.Băloi Ovidiu 
Gică 

-Acord încetare contract de colaborare începând cu data de 
01.09.2018; 

Soluţia: S-a luat act 

16 av.Băloi Ovidiu Gică -Cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual de avocat 
începând cu data de 01.09.2018; 

Soluţia: S-a aprobat 

17 SCA „Nestor Nestor 
Diculescu Kingston 
Petersen” şi Cabinet de 
avocat Clincea Alin 

-Acord de încetare Contract de conlucrare profesională începând cu 
data de 01.09.2018; 

Soluţia: S-a luat act 

18 SCA „Nestor Nestor 
Diculescu Kingston 
Petersen” şi av.Popescu 
Elena  Mihaela 
 

-Acord încetare contract de colaborare începând cu data de 
01.09.2018; 

Soluţia: S-a luat act 

19 av.Popescu Elena Mihaela -Cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual de avocat 
începând cu data de 01.09.2018; 

Soluţia: S-a aprobat 

20 Av.Şelaru Denisa -ne comunică Actul constitutiv al unei societăţi cu răspundere 
limitată în care are calitatea de asociat unic şi administrator;  

Soluţia: S-a analizat, urmând a se notifica doamna avocat în vederea conformării dispoziţiilor 
art.29 lit.d din Statutul profesiei de avocat; 

21 Av.Pădeanu Marin -solicită punct de vedere referitor la incompatibilitatea între 
calitatea de avocat şi cea de manager de proiect derulat în cadrul 
unei asociaţii nonguvernamentale; 

Soluţia: S-a analizat solicitarea, urmând a se formula propuneri de modificare a art.15 din Legea 
nr.51/1995 şi a art.29 din Statutul profesiei de avocat, privind cazurile de incompatibilitate; 

22 UNBR  -ne comunică Adresa nr.2215/19.07.2018 şi Hotărârea 
nr.105/17.07.2018 a Consiliului Baroului Cluj în vederea fomulării 
unor puncte de vedere privind modificarea Legii nr.51/1995 şi a 
Statutului profesiei de avocat; 

Soluţia: S-a hotărât susţinerea proiectului Baroului Cluj de modificare a Legii nr.51/1995 şi a 
Statutului profesiei de avocat şi includerea acestuia pe Ordinea de zi a şedinţei Comisiei 
Permanente şi a Consiliului U.N.B.R. din 23-25 august 2018, care se va desfăşura la Iaşi, 
apreciindu-se ca fiind necesare şi oportune modificările propuse privitoare la modalitatea de 
alegere a reprezentanţilor barourilor în Consiliile U.N.B.R., anume de a fi făcută de către 
Adunarea generală a fiecărui barou în parte, iar nu de Congresul Avocaţilor, precum şi cu privire 
la modificarea normei de reprezentare, respectiv 2 reprezentanţi pentru barourile care au până 
la 1000 de avocaţi şi 3 reprezentanţi pentru barourile care au peste 1000 de avocaţi şi câte 1 
reprezentant pentru fiecare mie care depăşeşte prima mie de avocaţi; 

23 Federaţia Coaliţia Natura 
2000 România 

- Solicitare de susţinere a proiectului „Avocaţi pentru natură”; 

Soluţia: S-a hotărât susţinerea proiectului şi afişarea informaţiilor pe site-ul Baroului Dolj; 
 



 

 

 

   

                                                 

  

24 Anti Silviu  -solicitare informaţii de interes public în temeiul Legii nr.544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

Soluţia: S-a analizat cererea; s-a constatat că există un litigiu pe rol, iar cererea adresată 
Baroului Dolj este în interes personal, neputându-se invocat interesul public conform Legii 
nr.544/2001; s-a apreciat că în condiţiile în care informaţiile se solicită ca probă în dosar, 
acestea se pot comunica la cererea  instanţei de judecată; 

25 Av.Tomiţă Florin George -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.25 din      
09 iulie 2018, prin care s-a admis în parte cererea de restituire 
onorariu formulată de justiţiabilul Bugiu Ion Daniel; 

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

26 Av.Tomiţă Florin George -depune Certificat de grefă privind Dosarul nr.5738/63/2018 al 
Tribunalului Dolj; 

Soluţia: S-a luat act 

27 Just.Firincă Ionel -solicită luarea măsurilor legale împotriva domnului avocat Tomiţă 
Florin George, având în vedere că nu s-a conformat Deciziei 
Decanului Baroului Dolj nr.17 din 18 mai 2018, definitivă prin Decizia 
Consiliului Baroului Dolj nr.245 din 05 iulie 2018; 

Soluţia: S-a decis declanşarea cercetării disciplinare prealabile împotriva domnului avocat 
Tomiţă Florin George pentru nerespectarea măsurii adoptate prin Decizia Decanului Baroului 
Dolj nr.17 din 18 mai 2018; a fost desemnat consilier pentru efectuarea cercetării disciplinare 
prealabile, în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat; 

28 Av.Dragoş Nicu -referat întocmit în urma efectuării cercetării disciplinare prealabile 
cu privire la domnul avocat Petrică Sebastian, având în vedere 
sesizarea formulată de just.Ungureanu Marin; 

Soluţia: S-a luat act de referat; având în vedere că sesizarea a rămas fără obiect, s-a decis 
clasarea cauzei; 

29 Filiala Dolj a Casei de 
Asigurări a Avocaţilor  

-Situaţia avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor 
profesionale, de care Consiliul de administraţie al Filialei Dolj CAA a 
luat act la data de 07.08.2018; 
-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri; 

Soluţia: S-a luat act 

30 Just.Neagu George -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.23 din     
15 iunie 2018, prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 
onorariului; 
-referat verificare contestaţie; 

Soluţia: S-a amânat soluţionarea, pentru completarea cercetărilor; 

31 Just.Nică Gheorghe -contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.24 din     
15 iunie 2018 prin care i-a fost respinsă cererea de restituire a 
onorariului; 
-referat verificare contestaţie; 
 

Soluţia: S-a amânat soluţionarea, pentru completarea cercetărilor; 

32 Just.Popescu Ştefan Florin -plângere înregistrată sub nr.982/25.06.2018; 
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din 
Statutul profesiei de avocat; 
 

Soluţia: S-a luat act de referatul consilierului-raportor şi s-a decis exercitarea acţiunii 
disciplinare; 



 

 

 

   

                                                 

  

33 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 întocmirii referatului de către consilierul-raportor; 
 

V. Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data 
de  13 Septembrie 2018, ora 14.00; 

Soluţia: S-a stabilit următoarea şedinţă de consiliu la data de 13 septembrie 2018; 

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

1. Av.Cârţu-Bolca Roxana 
Suspendată la cerere 
pentru concediu de 
creştere şi îngrijire copil 
(01.01.2017-08.09.2018 

-cerere de prelungire a stării de suspendare la cerere şi menţinere pe 
Tabloul avocaţilor suspendaţi până la data de 11.07.2020 pentru a 
beneficia de concediu pentru creşterea şi îngrijirea celui de-al doilea 
copil , născut la data de 11.07.2018. 

Soluţia: S-a aprobat 

2. SCA Ovidiu Sperilă şi 
Asociaţii(Baroul Dolj) şi 
Cabinet de avocat Dana 
Cristina Matache(Baroul 
Bucureşti) 

-solicită avizare şi înregistrare Contract de conlucrare profesională; 

Soluţia: S-a avizat; 

3 Av.Ion Turculeanu -propunere privind efectuarea unei adrese către UNBR în vederea 
comunicării proceselor-verbale şi a înregistrărilor audio ale şedinţelor 
Consiliului UNBR din ultimii 3 ani; 

Soluţia: S-a aprobat propunerea 

    
Av.Lucian Bernd Săuleanu 

Decanul Baroului Dolj 

 


