HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 11/09.04.2019
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 09.04.2019, conform prevederilor art. 55
alin. 2 lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată și, respectiv, art. 73 alin. 3 din Statutul
Profesiei de Avocat, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
1. Se aprobă 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 procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.03.2019. 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. Se aprobă cererea de încetare a calității de avocat începând cu data de 01.05.2019, formulată de
Domnul Avocat Colca Marcel.
4. Constatându-se că este legală și statutară, se admite cererea formulată și se autorizează
funcționarea CA Vigh Alexandra Adela, la adresa din Timișoara, str. Amforei nr. 12, sc. A, ap.
12, jud. Timiș, începând cu data de 09.04.2019.
5. Constatându-se că este legală și statutară, se admite cererea formulată și se autorizează
funcționarea CA Mladenovici Mihaela, la adresa din Timișoara, Piața Unirii nr. 5 și str. Emanoil
Ungureanu nr. 14, jud. Timiș. Se va menționa în evidențele Baroului Timiș adresa Timișoara,
str. Emanoil Ungureanu nr. 14, et. 2, ap. 17A, jud. Timiș.
6. Se ia act de încetarea contractului de colaborare încheiat între CA C.B.L. și CA L.M.L..
7. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat pentru concediu de
maternitate și ulterior de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani, începând cu data de
02.05.2019, formulată de Doamna Avocat Tas Claudia Codruța.
8. Se aprobă cererea de reluare activitate profesională începând cu data de 01.05.2019, formulată
de Doamna Avocat Tufariu Sânziana Carmen, după încetarea concediului de creștere a
copilului până la vârsta de 2 ani.
9. Se ia act de comunicarea Tribunalului Timiș privind aplicarea amenzii judiciare Doamnei
Avocat B.I.C.. Aceasta se va îndosaria la dosarul personal al Doamnei Avocat B.I.C..
10. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de
Doamna Avocat Silaghi Odette.
11. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de
Domnul Avocat Octavian Titirez.
12. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de
Doamna Avocat Silaghi Cristina Oltea.

13. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de
Doamna Avocat Miloș Raluca Dana.
14. Constatându-se că este legală și statutară, se admite cererea formulată și se autorizează
funcționarea sediului secundar al CA Salanki Tiberius Edvin la adresa din Timișoara, Piața
Țepeș Vodă nr. 1, ap. 13, jud. Timiș.
15. Se aprobă cererea de reluare activitate începând cu data de 01.05.2019, formulată de Doamna
Avocat Mateiasevici-Hânda Alina Ecaterina.
16. Se ia act de informarea realizată de CA Mușat Alina Florina privind suspendarea activității în
data de 17.04.2019 și, respectiv, în data de 30.04.2019.
17. Se ia act de cererea de concediu de odihnă în perioada 13.04.2019 - 20.04.2019, formulată de
Doamna Avocat Miloș Loredana Luminița.
18. Se ia act de informarea efectuată de Decanul Baroului privind deciziile emise și activitatea în
perioada 26.03.2019 - 09.04.2019.
19. Se ia act de informarea efectuată de Decanul Baroului Timiș privind desfășurarea Turneului de
Fotbal al Avocaților în perioada 4-7.04.2019, la Timișoara. Se aprobă decontarea cheltuielilor
efectuate și se descarcă de răspundere Decanul Baroului Timiș privind organizarea Turneului de
Fotbal al Avocaților 4-7.04.2019 la Timișoara.
20. Se ia act de informarea efectuată privind organizarea evenimentului Cafeneaua Juridică, Ediția
a VI - a, care va avea loc în data de 11.05.2019, ora 12:00, la VOX TECHNOLOGY PARK,
Timișoara, cu tema: “Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018 - partea a II
- a (art. 456 - art. 1134). Căile de atac, arbitrajul și executarea silită. Proceduri speciale”, Speakeri invitați
fiind Lect.univ.dr. Avocat Horia ȚIȚ, Baroul Iași, Director INPPA Centrul Teritorial Iași și
Lect.univ.dr. Avocat Florina POPA, Baroul Timiș.
21. Se ia act de participarea Decanului Baroului Timiș la ședința Comisiei Juridice, de numiri,
disciplină, imunității și validări a Senatului României, în data de 23 aprilie 2019, de la ora
11:00, salonul Dimitrie Cantemir, la dezbaterea intitulată “Identificarea priorităților de lege
ferenda din perspectiva profesiei de avocat - senzor al realității juridice, pentru legislatura
parlamentară 2016-2020”. Se ia act de participarea reprezentanților UNBR, decanilor de
barouri, reprezentanților Ministerului Justitiei, ai Ministerul Finanțelor Publice, ai CSM-ului, ai
Parchetului General și Avocatul Poporului, precum și parlamentarilor juriști.
22. Se ia act de depunerea jurământului profesional de către următorii avocați stagiari:
22.1.Avocat stagiar Ilea Sorina - Contract de colaborare și formare profesională încheiat cu CA
Manoilă Vlad Iulian.
22.2.Avocat stagiar Loga Maria Elena - Contract de colaborare și formare profesională încheiat
cu CA Loga Ion.
22.3.Avocat stagiar Hărșan Adelina - Contract de colaborare și formare profesională încheiat cu
Ligia Cătuna și Asociații SCA.
23. Se desemnează Domnul Avocat Ionuț Pașca în calitate de consilier raportor, care va realiza
cercetarea disciplinară prealabilă având ca obiect plângerea formulată de petentul M.M.
împotriva Doamnei Avocat G.A..
24. Se ia act de comunicarea din partea UNBR privind petiția semnată printre alții de avocat
Cristian Zsifkov, privind modificările la legile justiției. Se apreciază că este un punct de vedere
exprimat în nume propriu de avocații semnatari, în virtutea dreptului la liberă exprimare. Se va
transmite această poziție către UNBR.
25. Se ia act de comunicarea din partea UNBR privind solicitarea societății de asigurări. Se va
adopta o poziție față de problemele sesizate, în sensul emiterii unui comunicat către membrii
Baroului Timiș, de atenționare în legătură cu modalitatea de îndeplinire a obligațiilor
profesionale.

26. Se revocă Protocolul încheiat de Baroul Timiș cu CAA Filiala Timiș, având ca obiect reținerea
de către Baroul Timiș a restanțelor datorate de avocați către bugetul CAA Filiala Timiș, din
sumele cuvenite pentru asistența judiciară și extrajudiciară obligatorie.
27. Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 22.04.2019, ora
14:00, la sediul Baroului Timiș.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

