HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 29/31.10.2017
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 31.10.2017, conform prevederilor art. 56
alin. 2 lit. a), art. 57 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată și, respectiv, art. 73 alin. 3 din
Statutul Profesiei de Avocat, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
1. Se aprobă în unanimitate completarea ordinii de zi cu cererile înregistrate la secretariatul
Baroului Timiș, între momentul comunicării ordinii de zi către membrii Consiliului Baroului
Timiș și ora ședinței, care vor fi dezbătute în ședința de astăzi.
2. Se ratifică în unanimitate procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de
17.10.2017. Acesta se va înregistra în Registrul de procese-verbale al Baroului Timiș și se va
păstra la sediul Baroului Timiș pe suport de hârtie și în format electronic.
3. Constatându-se că sunt îndeplinite condițiile legii și statutului profesiei de avocat, se aprobă
cererea formulată și se autorizează funcționarea Cabinetului de Avocat Talamugă Violeta la
adresa Bucovăț nr. 583/B, jud. Timiș.
4. Constatându-se că sunt îndeplinite condițiile legii și statutului profesiei de avocat, se aprobă
cererea formulată și se autorizează funcționarea Cabinetului de Avocat Neag Silvia Lucia.
5. Se aprobă cererea de schimbare a numelui de familie formulată de Domnul Avocat Faur Cristian
(fost Bădescu), ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie.
6. Se aprobă cererea de înscriere la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2017 și de
acordare a dispensei, formulată de Domnul Avocat Bâte Nicolae Bogdan (avocat stagiar din
01.12.2015).
7. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Oana Dănoiu și de Domnul Avocat Radu
Simionovici, în numele Cabinetelor de Avocat Grupate Dănoiu Oana și Simionovici Radu și se
avizează conținutul website-ului www.danoiuoana.com.
8. Se ia act de modificarea contractului de colaborare încheiat între Av. A.-M. H. și CA T. A..
9. Se ia act de încheierea Acordului de încetare a colaborării între CA H.I.N. și Av. P.V.L..
10.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Av. Petrișor
Vlad Lucian, pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 31.10.2017.
11.Se aprobă cererea de încetare a calității de avocat începând cu data de 01.11.2017, formulată de
Domnul Avocat Liviu Boldur.
12.Se ia act de informarea privind deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în
perioada 17.10.2017 - 31.10.2017.
13.Se clasează plângerea formulată de petenta W.E. împotriva Doamnei Avocat C.V.-K., reținânduse art. 87 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată și însușindu-se Raportul consilierului
raportor, care devine parte integrantă din hotărâre.
14.Se ia act de depunerea jurământului de către următorii avocați stagiari, în condițiile Legii nr.
51/1995 republicată și modificată și ale Statutului Profesiei de Avocat:
14.1.Avocat Stagiar Man Lucia Teodora - Avocat îndrumător Maria Lavinia Tec.
14.2.Avocat Stagiar Talianu Ștefana Bianca - Avocat îndrumător Săsăran Anca.

14.3.Avocat Stagiar Rada Maria Cristiana - Avocat îndrumător Adrian Popeți.
14.4.Avocat Stagiar Zsifkov Cristian - Avocat îndrumător Carmen Novac.
14.5.Avocat Grega Vasile Cristian - Avocat îndrumător Adrian Fanu-Moca.
14.6.Avocat Pispeczki Daniel - Avocat îndrumător Mușat Alina.
14.7.Avocat Popa Anca Maria - Avocat îndrumător Mușat Alina.
14.8.Avocat Dumitru Adina Roxana - Avocat îndrumător Cionca Lavinia.
15.Se înaintează către CAA Filiala Timiș solicitarea din partea ANAF privind comunicarea
veniturilor Domnului Av. V.A.B. în perioada 2013 - 2016.
16.Se aprobă încheierea contractului de colaborare dintre Avocat Stagiar Titirez Octavian - Avocat
îndrumător Bot Călin.
17.Se stabilește data și locația în care se va organiza Balul Avocaților 2018: 26.01.2018,
Restaurantul Venue Timișoara. Se împuternicește Domnul Consilier Av. Mugurel MITRAN
pentru a coordona organizarea evenimentului.
18.Se va încheia cu Wolters Kluwer contractul de furnizare legislație pentru 60 de abonamente
(varianta de bază) dedicate avocaților stagiari, pe perioada 31.12.2017 - 31.12.2018, la prețul
total al contractului de 2.708 lei + TVA, la care se adaugă 750 lei taxa de activare. Orice avocat
din Baroul Timiș care va dori accesarea unui abonament (varianta completă) va achita suma de
250 lei + TVA, abonamentul putându-se încheia prin intermediul Baroului Timiș.
19.Se va emite un comunicat privind modalitatea în care avocații își pot face publicitate, raportat la
prevederile legale în vigoare și la prevederile Codului Deontologic, care va intra în vigoare la
data de 01.01.2018.
20.Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 14.11.2017, începând
cu ora 14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

