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Baroul Dolj: ZIUA AVOCATULUI ROMÂN - 150 de ani de avocatura in 
Oltenia - Cum a fost 

  

Ziua Avocatului Român a fost sărbătorită la Craiova în prezența președintelui U.N.B.R., domnul avocat 

Gheorghe Florea și a oficialităților locale, printre care doamna Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului 

Craiova, domnul Ion Prioteasa, președintele Consiliului Județean Dolj. De asemenea, au mai răspuns invitației 

Baroului Dolj reprezentantul Curții de Apel Craiova, domnul judecător Ionel Grigorie, decanul Facultății de Drept 

din cadrul Universității din Craiova, domnul prof. univ. dr. Sevastian Cercel precum și prorectorul Universității 

Spiru Haret, domnul prof. univ. dr. Gheorghe Bică. Cum sărbătorirea s-a făcut sub genericul „150 de avocatură 

în Oltenia”, au fost prezenți decanii barourilor din zona Olteniei, respectiv domnul avocat Florin Homescu, 

decanul Baroului Gorj, domnul avocat Dănuț Rolea, decanul Baroului Mehedinți, domnul avocat Mihăiță Bubatu, 

decanul Baroului Olt și doamna avocat Narcisa Dumbrăvescu, decanul Baroului Vâlcea. 

  

Alocuțiunile invitaților au subliniat rolul și importanța Baroului Dolj de-a lungul timpului atât pentru profesia 

de avocat, cât și pentru comunitatea locală. 

  

A fost prezentat un film de prezentare a Baroului Dolj care poate fi accesat mai jos. 

  

Președintele U.N.B.R., domnul Gheorghe Florea, a oferit DIPLOMA DE EXCELENȚĂ Baroului Dolj în semn de 

prețuire pentru realizările obținute în activitatea de organizare a exercitării profesiei de avocat și pentru 

perfecționarea activității avocaților înscriși în barou.   

  

Cu acest prilej au fost lansate și două lucrări privitoare la istoria Baroului Dolj, și anume reeditarea Istoria 

Baroului Dolj dela 1864 la 1928 sub semnătura lui G. Mil. Demetrescu și Istoria Baroului Dolj în documente 

1911 - 1957, ediție îngrijită de cercetător dr. Șerban Pătrașcu. Pinacotecii Baroului Dolj i s-a adăugat o lucrare 

a pictorului Cristi Volcinschi reprezentând sediul Baroului Dolj din perioada 1956 - 1995. 

  

Redăm câteva din ecourile evenimentului în presă. 

  

Click pe imagine pentru a accesa filmul de prezentare: 

 
  

  

Arhivă foto Flick: 

http://barouldolj.ro/media/ZIUA AVOCATULUI ROMAN - 150 de ani de avocatura in Oltenia.ppsx
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