
 

 

 

   

                                                 

  

 
 

 

 

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 13 septembrie 2018 
 
 

ORDINEA DE ZI 
 
 
 

I. Invitaţi la şedinţă: 

1. Responsabili birouri de asistenţă judiciară:  
Băileşti - av.Anca Bogdan  
Filiaşi – av.Elena Gheară; 
Calafat – av.Ionel Catană 
Segarcea – av.Archir Ianoşi 

2. dl.dr.Şerban Pătraşcu, cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C.S.Nicolăescu-
Plopşor» Craiova; 

II. Informări: 

 

1 
Av.Lucian Bernd Săuleanu  
 

-informare privind desfăşurarea şedinţei Consiliului UNBR, Iaşi, 23-
24 august 2018; 

 

2 Av.Lucian Bernd Săuleanu -rezultatele obţinute de candidaţii care s-au înscris 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; 

 

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

 

4 Av.Cristian Diaconu Florea  
 

-informare privind participarea la Conferinţa de lansare a proiectului 
„Program de educaţie şi asistenţă juridică pentru îmbunătăţirea 
accesului cetăţenilor la justiţie – JUST ACCESS”, organizată de UNBR 
şi Fundaţia Centrul de Resurse Juridice, la data de 06 septembrie 
2018, la Bucureşti; 

 

5 Av.Lucian Bernd Săuleanu  
 

-informare privind  desfăşurarea Întâlnirii de lucru din 03.09.2018 
între conducerea Baroului Dolj şi experţii judiciari şi consultanţii 
fiscali din judeţul Dolj; 

 

6 Av.Lucian Bernd Săuleanu  
 

-informare privind Situaţia la zi a avocaţilor care nu au depus poliţa 
de asigurare profesională pentru anul în curs; 

 

www.barouldolj.ro 



 

 

 

   

                                                 

  

7 Av.Lucian Bernd Săuleanu 
Av.Dragoş Nicu 

-informare privind evenimentele din perioada septembrie – 
octombrie 2018; 

 

8 Av.Lucian Bernd Săuleanu  -informare cu privire la proiectul „Educaţia Juridică în şcoli”; 

 

9 Av.Lucian Bernd Săuleanu  
 

-adresă INM privind Regulamentul de admitere la INM, prin care se 
solicită puncte de vedere; 

 

10 Av.Lucian Bernd Săuleanu  
 

-Adresa nr.6943/31.08.2018 - Şcoala Naţională de Grefieri, prin care 
se solicită propuneri privind temele de formare care să fie incluse în 
cadrul Programului de formare continuă a personalului auxiliar de 
specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor aferent anului 2019; 

 

11 Av.Lucian Bernd Săuleanu  
 

-Scrisoarea Preşedintelui FBE, Michele Lucherini, adresată 
Preşedintelui României, Klaus Iohannis; 

 

III. Propuneri: 

1 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-Premiul Avram Iancu, propuneri; 

 

2 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-Revista Iustitia nr.2/2018, articole; 

 

3 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-propunere organizare conferinţă cu tema „Protecţia 
Consumatorului; Legea privind procedura insolvenţei persoanelor 
fizice”, la data de 19.10.2018; 
-propunere organizare conferinţă profesională în noiembrie 2018; 

 

4 Avocat Lucian Bernd 
Săuleanu 

-propunere de modificare a Legii nr.51/1995 privind modalitatea de 
alegere a membrilor Consiliului U.N.B.R. 

 

IV. Cereri: 

1 Av.Şerban Caliopi 
Suspendată pentru 
incompatibilitate 

-solicită reînscrierea pe tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 
exercitare a profesiei începând cu data de 18.09.2018, ca urmare a 
încetării stării de incompatibilitate; 

 

2 Av.Odină Diana -solicită reînscrierea pe tabloul avocaţilor definitivi cu drept de 
exercitare a profesiei începând cu data de 01.10.2018, ca urmare a 
renunţării la concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în 
vârstă de până la doi ani; 

 

3 Av.Razelm Cristian -solicită suspendarea la cerere începând cu data de 14.09.2018 până 
la 21.08.2020 pentru a beneficia de concediu pentru creştere şi 
îngrijire a copilului în vârstă de până la doi ani; 
-referat contabilitate; 

 



 

 

 

   

                                                 

  

4 Av.Velescu Adriana Mirela -solicită suspendarea la cerere începând cu data de 04.09.2018 până 
la 05.06.2020 pentru a beneficia de concediu pentru creştere şi 
îngrijire a copilului în vârstă de până la doi ani; 
-referat contabilitate; 

 

5 Av.Dincă Nicoleta Gabriela -solicită suspendarea la cerere începând cu data de 04.09.2018 până 
la 06.06.2020 pentru a beneficia de concediu pentru creştere şi 
îngrijire a copilului în vârstă de până la doi ani; 
-referat contabilitate; 

 

6 Av.Pădeanu Marin -solicită suspendarea la cerere şi trecerea pe tabloul avocaţilor 
suspendaţi în temeiul art.28 lit.d din Legea nr.51/1995, începând cu 
data de 01.09.2018, pe o perioadă nedeterminată; 
-referat contabilitate; 

 

7 Av.Neagoe Mihail -solicită să se ia act de retragerea din activitate şi radierea de pe 
Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, 
începând cu data de 01.09.2018; 
-referat contabilitate; 

 

8 Av.Giorgi-Balaci Lelia Clara 
Asociat în cadrul 
Cabinetelor asociate 
Neagoe Mihail, Balaci Clara 

-solicită să se ia act de desfiinţarea formei de exercitare a profesiei – 
Neagoe Mihail, Balaci Clara -  Cabinete de avocat asociate, ca 
urmare a retragerii definitive din activitate a domnului avocat 
Neagoe Mihail, începând cu data de 01.09.2018; 

 

9 Av.Giorgi-Balaci Lelia Clara -solicită încuviinţare pentru schimbarea denumirii şi a sediului 
profesional al cabinetului individual; 

 

10 Av.Iordache Marin Florian 
şi av.Stănică Lori, asociaţi 
SCA „Iordache&Stănică” 

-Hotărârea nr.1/29.08.2018 a Adunării Generale a Asociaţilor privind 
dizolvarea societăţii şi încetarea activităţii începând cu data de 
10.09.2018; 

 

11 Av.Iordache Marin Florian -Cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual de avocat;  

 

12 Av.Stănică Lori -Cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual de avocat; 

 

13 SCA „Nestor Nestor 
Diculescu Kingston 
Petersen” şi Cabinet 
individual Adriana Celea  
 

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

 

14 SCA „Ciuraru, Lohan, 
manole şi Asociaţii, Baroul 
Bucureşti şi Cabinet de 
avocat Dumitru Marius 
 

-Convenţie de conlucrare; 
 

 



 

 

 

   

                                                 

  

15 Av.Nedelcu Iulian -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; 

 

16 Av.Ion Carmen Eugenia -solicită avizarea transferului în Baroul Bucureşti şi emiterea 
certificatului prevăzut de art.55 din Statutul profesiei de avocat; 

 

17 Av.Cojocaru Alina Mihaela -cererea înregistrată sub nr.648/16.04.2018; 

 

18 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; 

 

19 Av.Dragoş Nicu - referat întocmit în urma efectuării cercetării disciplinare prealabile 
cu privire la domnul avocat Tomiţă Florin George, având în vedere 
sesizarea formulată de just.Firinca Ionel pentru nerespectarea 
Deciziei Decanului Baroului Dolj nr.17 din 18 mai 2018, definitivă 
prin Decizia Consiliului Baroului Dolj nr.245 din 05 iulie 2018; 

 

20 Comisia de Cenzori din 
cadrul Baroului Dolj 

-Proces-verbal din data de 10.09.2018; 

 

21 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 06.09.2018; 
-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri; 

 

22 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; 

 

23 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; 

 

24 Just.Ghiţă Cristian -plângere înregistrată sub nr.1280/22.08.2018; 
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul 
profesiei de avocat; 

 
 

25 Just.Manafu Ionel -plângere înregistrată sub nr.1233/07.08.2018; 
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul 
profesiei de avocat; 

 
 



 

 

 

   

                                                 

  

26 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; 

 

27 Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oraviţa 

-Adresa nr.2252/IV/1/2017; 

 

28 Radu Ştefănuţ -solicitare informaţii în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public 

 

V. Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data 
de  18 octombrie 2018, ora 14.00; 

 

    
Av.Lucian Bernd Săuleanu 

Decanul Baroului Dolj 

 


