
 

 

 

   

                                                 

  

 
 

 

 

 

 

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 noiembrie 2018 
 

ORDINEA DE ZI 
 
 
 
 

I. Invitaţi la şedinţă: av.Bălănescu Florin Cornel 

II. Informări: 

1 Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare stadiu organizare conferinţă profesională în materie 
penală; 

 

2 Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare stadiu realizare bust Dem Stoenescu; 
-informare stadiu realizare placă comemorativă dezvelită cu ocazia 
Centenarului, în semn de omagiu pentru avocaţii care şi-au adus 
contribuţia la Marea Unire; 

 

3 Av.Lucian Bernd Săuleanu -aspecte legate de  Ziua Europeană a Avocatului, organizată la data 
de 25 octombrie 2018, la sediul Baroului Dolj; 

 

4 Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare privind Întâlnirea de lucru cu reprezentanţii instanţelor 
judecătoreşti din Craiova, care a avut loc la sediul Curţii de Apel 
Craiova la data de 07 noiembrie 2018;  
-Protocolul de colaborare comunicat de Curtea de Apel Craiova 
privind citarea şi comunicarea actelor de procedură în format 
electronic, în materie penală, precum şi audierea prin 
videoconferinţă a persoanelor private de libertate aflate în unităţile 
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

 

5 Av.Lucian Bernd Săuleanu -informare semnare protocol de înfrăţire cu Baroul Chişinău la data 
09 noiembrie 2018; 

 

6 Av.Lucian Bernd Săuleanu -organizare atelier cu tema „Suspendarea actului administrativ cu 
caracter individual. Autorizaţia de construire”, 23.11.2018, ora 
14.00; moderator: av.Eugen Tiţoiu ; 
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7 Av.Lucian Bernd Săuleanu  
 

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

 

8 Av.Dana Babov şi 
av.Cristian Diaconu-Florea 

-analiză SAJ; 

 

9 Av.Dragoş Nicu -Participarea Baroului Dolj la Cupa Centenarului, Alba Iulia (2-4 
noiembrie 2018; 

 

10 Av.Lucian Bernd Săuleanu  
 

-Serbarea Crăciunului, 12 decembrie 2018; stabilire detalii 
organizatorice, locaţie, buget, etc; 

 

11 Av.Lucian Bernd Săuleanu  
Av.Dragoş Nicu 

-Balul Baroului Dolj, 14 decembrie 2018, stabilire detalii 
organizatorice, locaţie, buget, etc; 

 

12 Av.Lucian Bernd Săuleanu  
 

-informare privind Adresa nr.74115/05.11.2018 transmisă de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj prin care se 
solicită punct de vedere în interpretarea art.3, alin.1, lit.h din Legea 
nr.51/1995 şi art.105 alin.2 din Statutul profesiei de avocat; 

 

13 Contabil-şef Anca Rusu 
 

-referitor la contractele încheiate de Baroul Dolj cu domnul 
cercetător Pătrană-Pană Şerban Florin pentru Istoria Baroului Dolj; 

 

III. Propuneri: 
 

1 Av. Lucian Bernd Săuleanu -Premiile Baroului Dolj pentru anul 2018; propuneri; 

 

2 Av.Lucian Bernd Săuleanu -referitor la expirarea contractului individual de muncă, analiză 
contracte individuale de muncă angajaţi Baroul Dolj; 

 

3 Av. Lucian Bernd Săuleanu -propuneri privind stabilirea Regulamentului pentru desfăşurarea 
Adunării Generale din 2019 de alegere a organelor de conducere ale 
Baroului Dolj, conform prev.art.681 , alin.6 din Statutul profesiei de 
avocat; 

 

4 Av. Lucian Bernd Săuleanu -Referitor la  Proiectul Legii privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de executor judecătoresc (art.7, alin.2), lansat în dezbatere 
publică marți, 30 octombrie 2018, de Ministerul Justiției; luare de 
poziţii; 

 

5 Av. Lucian Bernd Săuleanu -propunere efectuare demersuri către Ministerul Justiţiei pentru 
asigurarea plăţii onorariului din oficiu; 

 

6 Av.Lucian Bernd Săuleanu -propunere privind strângerea de fonduri pentru Mara Teodora 
Sosea şi Jianu Florina Loredana, acţiune derulată în cadrul 
Campaniei umanitare „Fii bun şi dăruieşte de Crăciun!” 

 
 



 

 

 

   

                                                 

  

IV. Cereri: 
 

1 Av. suspendat Lupeanu 
Amelia-Andreea 

-solicită ridicarea măsurii suspendării şi reînscrierea pe Tabloul 
avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei începând cu 
data de 15.11.2018, ca urmare a achitării debitului restant şi a taxei 
de reînscriere; 
-referat contabilitate; 

 

2 Av.stag.Mitroi Georgiana 
Cristiana 

-solicită suspendarea din exerciţiul profesiei având în vedere starea 
de incompatibilitate intervenită ca urmare a promovării unui 
concurs, începând cu data de 29.10.2018; 
-referat contabilitate; 

 

3 Av.stag.Abagiu Sorin Costel 
şi Cabinet de avocat - 
Guran Gabriel Sorin  

-Acord de încetare a contractului de colaborare nr.1524 din 
15.10.2018, începând cu data de 01.12.2018 

 

4 Av.stag.Abagiu Sorin Costel 
şi Cabinet de avocat – 
Belulescu Liviu 

- contract de colaborare începând cu 01.12.2018; 

 

5 Av.Bogoiu Narcis Teodor -solicită să se ia act că începând cu data de 01.10.2018 îşi încetează 
activitatea ca avocat titular al Cabinetului individual cu denumirea 
„Bogoiu Narcis Teodor – Cabinet de avocat”, urmând să-şi exercite 
profesia în calitate de avocat colaborator în cadrul unei societăţi 
civile de avocaţi; 

 

6 Av.Bogoiu Narcis Teodor şi 
SCPAv.Hammond şi 
Asociaţii din Baroul 
Bucureşti 

-contract de colaborare începând cu data de 01.12.2018; 

 

7 Cabinet de avocat Carmen 
Popa şi Cabinet de avocat 
Mustaţă Mihai 

-contract de conlucrare; 

 

8 Cabinet de avocat Dan 
Gabriel Cioană şi Cabinet 
de avocat Bogdan Dumitru 

-contract de colaborare; 

 

9 Av.Popa Teodor Constantin 
şi av.Digă Alexandru, 
asociaţi SCAv „Socoteanu 
&Popa - Societate Civilă de 
avocaţi” 
 

-Hotărârea nr.4/24.10.2018 a Adunării Generale a Asociaţilor 
societăţii; 

 
 



 

 

 

   

                                                 

  

10 Av.Furtună Constantin -solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei şi 
menţinerea pe Tabloul avocaţilor în temeiul art.61 din Statutul 
profesiei de avocat; 

 

11 Av.Giuglea Mihail Cătălin -solicită radierea din Registrul curatorilor speciali; 

 

12 Judecătoria Craiova 
 

-sesizarea înregistrată su br.1568/24.10.2018 privind exercitarea 
profesiei de către doamna avocat Lăinescu Cristina în Dosarul 
nr.7205/215/2017, în perioada 13.03.2017 – 16.10.2018, în calitate 
de apărător ales. 

 

13 Curtea de Apel Craiova 
 
 
UNBR 

-Adresa nr.292/54/2018 din 22.09.2018 – Sentinţa penală nr.132 din 
21.06.2018, definitivă prin Decizia ICCJ nr.222/A din 20.09.2018; 
 
-solicită să comunicăm măsurile luate cu privire la Adresa 
nr.292/54/2018 din 22.09.2018; 
 
-referat consilier-raportor; 

 

14 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 15.10.2018; 
-dovezi privind notificarea avocaţilor restanţieri; 

 

15 Just.Tănase Gheorghiţa 
Geanina 

-contestaţie împotriva Deciziei Decanului Baroului Dolj prin care i s-a 
respins cererea de restituire onorariu; 
-referat verificare contestaţie; 

 

16 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; 
-referat verificare contestaţie; 

 

17 just Drăgănescu Dorin 
Ovidiu Gheorghe 
just.Drăgănescu Dan 
Răsvan şi 
 just.Poenaru Alexandru-
Mihai 

-plângere înregistrată sub nr.1560 din 22.10.2018; 
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul 
profesiei de avocat; 

 

18 Boureanu Alexandru,  
în calitate de Manager al 
Teatrului Naţional „Marin 
Sorescu” din Craiova 

-plângere înregistrată sub nr.1451/01.10.2018; 
-desemnare consilier-raportor în temeiul art.278 alin.(1) din Statutul 
profesiei de avocat; 

 

19 Just.Dăbuleanu George Alin plângere înregistrată sub nr.1400 din 21.09.2018; 
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art.278 alin.(1) din 
Statutul profesiei de avocat; 



 

 

 

   

                                                 

  

 

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

 

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

 

22 Baroul Bucureşti  -sesizarea formulată de just.Constantin Petrică-Bogdan înregistrată 
la Baroul Bucureşti şi transmisă Baroului Dolj spre competentă 
soluţionare; 
-referat explicativ; 

 

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

 

  
   

Av.Lucian Bernd Săuleanu 
Decanul Baroului Dolj 

 


