
Ședința de Consiliu a Baroului Olt din data de 22.04.2015 

Încheiat azi, 22.04.2015 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, av. 

Rotaru Ioan, av. Țuluca Radu şi av. Vespescu Ion. 

O R D I N E A  DE   Z I 

1. Baroul Olt – Alegerea Prodecanului Baroului Olt – D-nul consilier Tuluca Radu propune 

pentru demnitatea de Prodecan pe d-nul av. consilier Predescu Ion. Cu unanimitate de voturi 

Consiliul Baroului Olt alege pe d-nul consilier Predescu Ion in demnitatea de Prodecan al 

Baroului Olt . 

2. C.A.A. București – Validare Consiliu de Administrație și Comisie de Cenzori a Filialei Olt a 

C.A.A. – Consiliul Baroului constata ca in procesul-verbal al Adunarii Generale Elective a 

Filialei Olt, urmatorii avocati au fost alesi pentru a fi membrii in Consiliul de Administratie al 

C.A.A.: 

A)Av. Radulescu Ion avocat in exercitarea profesiei cu 112 voturi; 

B)Av. Constantinescu Constantin avocat pensionar in continuarea exercitarii profesiei cu 102 

voturi; 

C)Av. Dobrescu Constantin avocat pensionar in continuarea exercitarii profesiei cu 88 voturi; 

D)Av. Patru Ion Cristian avocat in exercitarea profesiei cu 68 voturi; 

E)Av. Neacsu Persida avocat in exercitarea profesiei cu 24 voturi; 

Se supune la vot avizarea membrilor Consiliului Filialei Olt conform procesului – verbal al 

Adunarii Generale Elective a Filialei Olt. 

– D-nul consilier Tuluca Radu propune avizarea nominala a fiecarui membru, conform legii, 

respectiv avizarea ca membrii cu drepturi depline a Filialei C.A.A. a d-lui av. Radulescu Ion, d-

lui av. Constantinescu Constantin si a d-lui av. Dobrescu Constantin, si avizarea ca membrii 

supleanti a d-lui av. Patru Ion Cristian si a d-nei av. Neacsu Persida, in ordinea voturilor. 

– Decanul Baroului Olt propune avizarea membrilor consiliului Filialei CAA cu respectarea art. 

149 pct. 3 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor in sensul ca doar unul din 

cei doi pensionari, in functie de numarul de voturi obtinute sa fie validat in functia de membru al 

Consiliului CAA potrivit normei de reprezentare. 

– D-nul consilier Rotaru Ioan propune sa fie avizati doar cei trei avocati in ordinea voturilor. 

– D-nul consilier Dincovici Laurentiu propune ca interpretarea art. 149 pct. 3 din Statutul CAA 

sa se raporteze la prevederile art. 140 pct. 1 in care sunt definiti avocatii cu drept de exercitare a 

profesiei si avocatii pensionari, drept membrii ai Filialei CAA. In opinia sa cei trei membrii alesi 

de catre Adunarea Generala sunt toti membrii activi . 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Tuluca Radu: 7 voturi pentru si 4 voturi impotriva 

(inclusiv votul decanului) s-a adoptat propunerea d-lui Tuluca Radu.Se constata ca celelalte doua 

propuneri au ramas fara obiect si nu mai sunt supuse la vot. 

11. I.N.P.P.A. Craiova – Procesul – verbal al ședinței Consiliului de Conducere – Decanul 

baroului a informat Consiliul cu privire la şedinţa ce a avut loc la Craiova. 



14. Propunere Decan – Introducere cotizație anuală pentru avocații înscriși în tabloul 

avocaților incompatibili – D-nul consilier Iordache Livius propune amânarea luării unei hotărâri 

pentru şedinţa următoare de consiliu, şedinţă până la care membrii consiliului pot face propuneri 

argumentate din punct de vedere al oportunităţii şi al respectării legislaţiei în vigoare. Consiliul 

Baroului aprobă în unanimitate. 

23. Repartizarea membrilor Consiliului Baroului Olt – Se aproba propunerile Decanului 

baroului privind repartizarea pe departamente de activitate a membrilor Consiliului Baroului Olt. 

Drept pentru care am încheiat azi, 22.04.2015, ora 18,50, prezentul proces-verbal intr-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 

11. Av. Vespescu Ion 
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