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PROCES - VERBAL 
 
 
Încheiat azi, 27.05.2015 la Ședința de Consiliu a Baroului Olt, în prezența consilierilor:  

av. Bubatu Mihăiță, av. Achimescu Victor, av. Cârciumaru Mihaela, av. Defta Costel, av. 

Dincovici Laurențiu, av. Iordache Laurențiu Livius, av. Pirciu Simona, av. Predescu Ion si av. 

Rotaru Ioan. 

Au lipsit motivat d-nul consilier av. Vespescu Ion, care a depus cerere că nu se poate  

prezenta din motive personale si d-nul consilier av. Tuluca Radu care a transmis telefonic d-lui 

consilier av. Rotaru Ioan ca nu se poate prezenta intrucat a fost sunat de urgenta de catre structura 

centrala DNA pentru a acorda asistenta juridica intr-un dosar la Bucuresti. 

Din considerente de ordin organizatoric, sedinta de Consiliu a Baroului Olt convocata 

pentru data de 28.05.2015 a fost reconvocata pentru data de 27.05.2015. 

 

O R D I N E A  DE  Z I 

 

1. Crețan Gheorghe - Sesizare împotriva domnului Istrate Marin – consilier 

desemnat av. Țuluca Radu – avand in vedere lipsa unui referat din partea d-lui consilier av. 

Tuluca Radu pentru aceasta sedinta si faptul ca lucrarea a fost repartizata d-lui consilier in 

mandatul anterior, Consiliul baroului hotaraste in unanimitate redistribuirea lucrarii d-lui consilier 

Rotaru Ioan. 

2. Judecătoria Craiova – Sesizarea împotriva avocatului Pascu Radu - consilier 

desemnat av. Țuluca Radu - avand in vedere lipsa unui referat din partea d-lui consilier av. 

Tuluca Radu pentru aceasta sedinta, Consiliul baroului hotaraste amanarea solutionarii. 

3. Consiliul Baroului - Verificare asupra situației av. Nuță Florina Laura - 

consilier desemnat av. Rotaru Ioan - Consiliul baroului hotaraste, in unanimitate, excluderea din 

profesie a d-nei Nuta Florina Laura, conform dispozitiilor legale, pentru lipsa consecutiva si 

nemotivata, la mai mult de trei sesiuni ale examenului de definitivat. 

4. Ispas Cătălin Iulian - Sesizare împotriva avocatului Mara Felix – consilier 

desemnat av. Pirciu Simona – s-a depus referat de catre d-na consilier av. Pirciu Simona care 

sustine clasarea, motivat de faptul ca nu au fost identificate abateri ale avocatului de la contractul 

de asistenta juridica. Consiliul aproba in unanimitate.  

5. Baroul Sălaj - Sesizare împotriva avocatului Ciupe Stelian – consilier desemnat 

av. Cîrciumaru Mihaela – s-a depus referat de catre d-na consilier av. Circiumaru Mihaela care 

sustine clasarea, motivat de faptul ca nu au fost identificate abateri disciplinare ale avocatului. 

Consiliul aproba in unanimitate.   
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6. Minea Claudiu – Solicitare trecere pe tabloul avocaților definitivi în perioada în 

care se află în incompatibilitate – consilier desemnat av. Iordache Laurențiu Livius – d-nul 

consilier av. Iordache Livius, prin referatul intocmit, propune formularea unui raspuns in 

conformitate cu art. 25 din Legea nr. 51/1995, in sensul, ca petentul va putea fi trecut pe tabloul 

avocatilor definitivi numai la incetarea starii de incompatibilitate. Consiliul aproba in unanimitate. 

7. Giura Mariana – a) Plângere împotriva av. Ilie Gina Nicoleta; 

b)Contestație împotriva Deciziei nr. 4/27.02.2015 a Decanului Baroului Olt – hotărăște 

Consiliul – se constata ca au fost transmise inscrisurile solicitate de petenta la data de 24.04.2015 

si ca nu au fost depuse motive pentru contestatia formulta impotriva Deciziei nr. 4/27.02.2015 a 

Decanului Baroului Olt. Consiliul hotaraste respingerea contestatie si mentinerea Decizie nr. 

4/27.02.2015. In ceea ce priveste plangerea disciplinara se repartizeaza d-nei consilier av. 

Circiumaru Mihaela. 

8. Podaru Liliana – Sesizare împotriva av. Stroe Marinela Cleopatra – hotărăște 

Consiliul – se repartizeaza plangerea d-lui consilier av. Dincovici Laurentiu. Cat priveste 

restituirea de onorariu, urmeaza a fi emisa decizie de catre Decanul Baroului Olt dupa intocmirea 

referatului de catre consilierul desemnat. 

9.  Iliescu Claudia – Sesizare împotriva av. Cismaru Dumitru – hotărăște Consiliul 

– sesizarile nr. 433/14.05.2015, 449/20.05.2015 si 460/21.05.2015, formulate de av. Iliescu 

Claudia se repartizeaza d-lui consilier av. Rotaru Ioan. 

10.  Oberhammer Gabriela – Sesizare împotriva av. Măceșanu Ecaterina – hotărăște 

Consiliul - se repartizeaza plangerea d-nei consilier av. Pirciu Simona. 

11.  Propunere Decan - Introducere cotizație anuală pentru avocații înscriși în 

tabloul avocaților incompatibili – hotărăște Consiliul – cu majoritate de voturi Consiliul 

baroului stabileste, in temeiul art. 56 lit. o, raportat la art. 28 lit. c. si art. 27 lit. c din Legea nr. 

51/1995 stabilirea unei cote de contributie lunara in suma de 10 lei a avocatilor incompatibili, 

care se poate plati si o singura data pe an, in primul trimestru al anului in curs. 

12. D.N.A. Craiova – Informare privind trimiterea în judecată a d-lui av. Cismaru 

Dumitru – hotărăște Consiliul – se repartizeaza lucrarea d-nei consilier av. Circiumaru Mihaela. 

13. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova – Informare privind punerea în 

mișcare a acțiunii penale față de av. Geamănu Gheorghe – hotărăște Consiliul - se repartizeaza 

lucrarea d-nei consilier av. Circiumaru Mihaela. 

14.  Pârvu Petrișor – Solicitare reeșalonare plată cote profesionale până la data de 

27.07.2015 – hotărăște Consiliul – Consiliul baroului aproba in unanimitate. 

15. Matei Alina Nicoleta – Solicitare reînscriere în tabloul avocaților activi după 

perioada de suspendare la cerere – hotărăște Consiliul - Consiliul baroului aproba in 

unanimitate  reinscrierea in tabloul avocatilor activi si emiterea unei decizii in acest sens. 

16. Consiliul U.N.B.R. – Regulament privind organizarea și funcționarea Curții de 

Arbitraj Profesional a Avocaților pe lângă barouri – hotărăște Consiliul – Consiliul baroului 

vazand Hotararea U.N.B.R. nr. 394/31.03.2012 si anexa la hotarare privind regulamentul de 

organizare si functionare a Curtii de Arbitraj a Avocatilor, hotaraste cu unanimitate, infiintarea 

Curtii de Arbitraj a Avocatilor de pe langa Baroul Olt, cu sediul in Slatina, str. Gradinitei, nr. 14, 

jud. Olt. 



3 
 

17. U.N.B.R. – Răspuns contestație Decan împotriva Hotărârii Consiliului din data 

de 22.04.2015 privind validarea Consiliului de Administratie al Filialei Olt a C.A.A. – hotărăște 

Consiliul – Consiliul baroului ia act. 

18. Filiala Olt a C.A.A. – Informare restanțieri privind cotele profesionale – 

hotărăște Consiliul – Consiliul baroului hotaraste emiterea unei adrese catre Filiala in sensul de a 

se trimite notificari individuale, conform art. 323 pct. 2. din Statutul profesiei de avocat. 

19.  S.A.J.  – Informare privind activitatea serviciului în perioada 20 Aprilie – 20 

Mai 2015 – hotărăște Consiliu – Consiliul Baroului ia act de informarea S.A.J. si nu sunt 

observatii cu privire la activitatea desfasurata.   

20. Judecătoria Slatina – Înștiințare av. Ruscu Viorel – hotărăște Consiliul – 

Consiliul baroului a luat act de adresa transmisa de instanta si hotaraste comunicarea acesteia d-

lui av. RuscuViorel, precum si emiterea unei adrese cu privire la aceasta masura, catre instanta. 

21. Ghimiș Florea – Contestație împotriva Deciziei nr. 8/14.05.2015 a Decanului 

Baroului Olt – hotărăște Consiliul – Consiliul baroului hotaraste cu majoritate si o abtinere 

(decanul) respingerea contestatiei. 

22. Dincovici Laurențiu – Titlu de proiect privind stabilirea modalității de achitare 

prin transfer bancar a taxelor profesionale de către avocații Baroului Olt – hotărăște Consiliul 

– Decanul baroului propune amanarea discutarii proiectului pana la sedinta urmatoare, din luna 

iunie, pentru a se intocmi un referat din partea Filialei Olt a C.A.A. si a baroului cu privire la 

procedura si costuri. Proiectul va fi publicat pe site-ul baroului si va fi transmis prin e-mail spre 

consultare avocatilor. Consiliul baroului aproba in unanimitate. 

23. Dincovici Laurențiu – Titluri de proiect privind redeschiderea și redotarea 

biroului avocaților din incinta Palatului de Justiție, sediul Tribunalului Olt și demersuri în 

vederea  asigurării condițiilor legale de desfășurare a activității avocațiale în cadrul instanțelor 

din județul Olt – hotărăște Consiliul - Decanul baroului propune amanarea discutarii proiectului 

pana la sedinta urmatoare, din luna iunie si dupa intalnirea ce va avea loc la data de 19.06.2015 cu 

reprezentantii Curtii de Apel Craiova, acest proiect urmand a fi discutat din perspectiva 

Protocolului semnat intre U.N.B.R. si Ministerul Justitiei, respectiv ca aceste spatii sa fie dotate 

pe cheltuiala Ministerului Justitiei. Proiectul va fi publicat pe site-ul baroului si va fi transmis prin 

e-mail spre consultare avocatilor. Consiliul baroului aproba in unanimitate. 

24. Murguleț (fostă Geglan) Maria Brîndușa – Cerere schimbare denumire cabinet 

individual de avocat, precum și a sediului profesional – hotărăște Consiliul – Consiliul baroului 

aproba in unanimitate. 

25. Murguleț (fostă Geglan) Maria Brîndușa – Cerere schimbare card european 

C.C.B.E. – hotărăște Consiliul - Consiliul baroului aproba in unanimitate. 

26. C.A.A. București – răspuns solicitare Filiala Olt a C.A.A. investire fonduri - 

hotărăște Consiliul – Consiliul baroului a luat act. 

27. Filiala C.A.A. Arad – propunere cu privire la proiectul de lege privind sistemul 

de pensii - hotărăște Consiliul – Consiliul baroului a luat act de propunerile Filialei a C.A.A. 

Arad. 

28. Ignătescu Ion – Sesizare împotriva av. Cismaru Dumitru - hotărăște Consiliul – 

lucrarea se repartizeaza d-lui consilier av. Defta Costel. 
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29. Marinescu Eugenia Carmen – Cerere ridicare incompatibilitate și reînscriere în 

tabloul avocaților activi ai Baroului Olt - hotărăște Consiliul - lucrarea se repartizeaza d-lui 

consilier av. Achimescu Victor. 

30. Baboi Ristina - Sesizare împotriva av. Vladu Florina - hotărăște Consiliul - 

lucrarea se repartizeaza d-lui consilier av. Achimescu Victor. 

31. Fota Alexandru – Solicitare suspendare din profesie pe o perioada 

nedeterminata – Consiliul baroului aproba in unanimitate si dispune emiterea deciziei de 

suspendare. 

32. Dinu Adina Mihaela – Solicitare înscriere Tablou Curatori începând cu luna 

iunie 2015 – hotărăște Consiliul – Consiliul baroului aproba in unanimitate. 

33. Urmatoarea sedinta de consiliu va avea loc la Caracal la o data ce va fi stabilita 

in ultima saptamana din iunie sau inceputul lunii iulie. 

 

 

Drept pentru care am încheiat azi, 27.05.2015, ora 19,58, prezentul proces-verbal într-un 

singur exemplar original. 

 

 

 

SEMNĂTURI: 

1. Av. Bubatu Mihăiță                                 2. Av. Achimescu Victor 

3. Av. Cârciumaru Mihaela                           4. Av. Defta Costel 

5. Av. Dincovici Laurențiu                          6. Av. Iordache Laurențiu Livius 

7. Av. Pirciu Simona                                         8. Av. Predescu Ion 

9. Av. Rotaru Ioan                                            10. Av. Țuluca Radu - lipsa 

11. Av. Vespescu Ion - lipsă 
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