HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 25/15.10.2019
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 15.10.2019, 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 în unanimitate procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de
24.09.2019. 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 schimbare a adresei sediului profesional al CA Andreea Miheș,
constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA Andreea Miheș la
adresa Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 44, parter, ap. 3, jud. Timiș.
4. Se aprobă cererea de schimbare a adresei sediului profesional al CA Moisi Anca Ioana,
comnstatându-se că este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA Moisi Anca Ioana la
adresa Timișoara, Piața Ionel I.C. Brătianu nr. 4, sc. A, ap. 1, jud. Timiș.
5. Se aprobă cererea de înființare CA Ciobotea Cristina, constatându-se că este legală și statutară.
Se autorizează funcționarea CA Ciobotea Cristina, cu sediul profesional în Lugoj, str. Bucegi nr.
14, jud. Timiș.
6. Se aprobă cererea de înființare a biroului de lucru al CA Pătrașcu Ema Gina, constatându-se că
este legală și statutară. Se autorizează funcționarea biroului de lucru al CA Pătrașcu Ema Gina,
la adresa Făget, str. 1 Decembrie 1918 nr. 12, jud. Timiș.
7. Se ia act de încetarea contractului de colaborare între CA C.S.A. și Avocat M.M.Ș..
8. Se ia act de cererea de modificare date în evidența Baroului Timiș, formulată de Doamna
Avocat Moisi Anca Ioana (fostă Achim), prilejuită de schimbarea numelui prin căsătorie. Se vor
opera modificările solicitate în evidențele Baroului Timiș. Se autorizează funcționarea CA Moisi
Anca Ioana.
9. Se ia act de cererea de modificare date în evidența Baroului Timiș, formulată de Doamna
Avocat Hodoșan Alina (fostă Teleptean), prilejuită de schimbarea numelui prin căsătorie. Se vor
opera modificările solicitate în evidențele Baroului Timiș. Se autorizează funcționarea CA
Hodoșan Alina.

10.Se ia act de cererea de modificare date în evidența Baroului Timiș, formulată de Doamna
Avocat Ilea Andreea (fostă Văsii-Kolla), prilejuită de schimbarea numelui prin căsătorie. Se vor
opera modificările solicitate în evidențele Baroului Timiș. Se autorizează funcționarea CA Ilea
Andreea.
11.Se ia act de cererea de modificare date în evidența Baroului Timiș, formulată de Doamna
Avocat Iovi Clara Patricia (fostă Doboșan), prilejuită de schimbarea numelui prin căsătorie. Se
vor opera modificările solicitate în evidențele Baroului Timiș.
12.Se ia act de încheierea contractului de colaborare între CA C.S. și Avocat M.M.Ș..
13.Se ia act de intervenția motivului de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de avocat în data
de 11.10.2019 (exercită altă profesie incompatibilă cu profesia de avocat). Se suspendă Domnul
Avocat Faur Aniel Cristian și se înscrie în Tabloul Avocaților incompatibili din cadrul Baroului
Timiș.
14.Se ia act de intervenția motivului de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de avocat în data
de 01.10.2019 (exercită altă profesie incompatibilă cu profesia de avocat). Se suspendă Doamna
Avocat Marinescu Lavinia și se înscrie în Tabloul Avocaților incompatibili din cadrul Baroului
Timiș.
15.Se aprobă cererea de reluare a exercițiului profesiei de avocat începând cu data de 01.11.2019,
formulată de Doamna Avocat Pripagu Lia Andreea, ca urmare a încetării concediului de
creștere a copilului până la vârsta de 2 ani.
16.Se aprobă cererea de înființare CA Eusebiu Ioan Rădulescu, constatându-se că este legală și
statutară. Se autorizează funcționarea CA Eusebiu Ioan Rădulescu, cu sediul în Timișoara,
Splaiul Nicolae Titulescu nr. 7, et. 1, ap. 8, jud. Timiș.
17.Se avizează cererea formulată de Doamna Avocat Bagiu Larisa Nicoleta de acordare a dispensei
pentru participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019 (înscriere pe
Tabloul Avocaților la data de 27.02.2018), urmând a fi transmisă INPPA Centrul Teritorial
Timișoara.
18.Se avizează cererea formulată de Domnul Avocat Iovan Alexandru Paul de acordare a dispensei
pentru participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019 (înscriere pe
Tabloul Avocaților la data de 14.11.2017), urmând a fi transmisă INPPA Centrul Teritorial
Timișoara.
19.Se avizează cererea formulată de Doamna Avocat Per Lucia Florina de acordare a dispensei
pentru participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019 (înscriere pe
Tabloul Avocaților la data de 14.11.2017), urmând a fi transmisă INPPA Centrul Teritorial
Timișoara.
20.Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Marcela Sârbu de reactivare în exercitarea
profesiei de avocat, începând cu luna august 2019, ca urmare a suspendării concediului de
creștere a copilului.
21.Se avizează cererea formulată de Domnul Avocat Paul Finta de acordare a dispensei pentru
participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019 (înscriere pe Tabloul
Avocaților la data de 01.02.2018), urmând a fi transmisă INPPA Centrul Teritorial Timișoara.
22.Se avizează cererea formulată de Doamna Avocat Lorena Alexandra Dumiter de acordare a
dispensei pentru participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019
(înscriere pe Tabloul Avocaților la data de 12.12.2017), urmând a fi transmisă INPPA Centrul
Teritorial Timișoara.
23.Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Păcioianu Angela de înscriere în Registrul
Avocaților care pot fi numiți curatori.

24.Se avizează cererea formulată de Domnul Avocat Zaharia Radu Andrei de acordare a dispensei
pentru participarea la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2019 (înscriere pe
Tabloul Avocaților la data de 16.01.2018), urmând a fi transmisă INPPA Centrul Teritorial
Timișoara.
25.Se ia act de informarea făcută de Decanul Baroului Timiș și de deciziile emise în perioada
24.09.2019 - 15.10.2019.
26.Se ia act de informarea privind participarea la Colocviul franco-român. Se aprobă cheltuielile
efectuate și se descarcă de răspundere componenții delegației Baroului Timiș.
27. Se ia act de secțiunea nou creată pe website-ul www.baroul-timis.ro, pentru facilitarea încheierii
contractelor de colaborare între persoanele care au promovat examenul de admitere în profesia
de avocat stagiar și avocații îndrumători.
28. Se aprobă utilizarea următoarei sigle pentru celebrarea a 145 de ani de la atestarea Camerei
Avocaților Timișoara:

Aceasta va fi utilizată pe toate materialele de prezentare a Baroului Timiș, pe website etc.
29. Se ia act de prezentarea proiectului evenimentelor din ianuarie 2020.
30. Se ia act de participarea Decanului Baroului Timiș la Conferința ”Viitorul sistemului judiciar al
Uniunii Europene”, organizată de Baroul Alba în data de 19.10.2019.
31. Se ia act de informarea făcută de Decanul Baroului Timiș privind participarea la ședința
Comisiei Permanente și a Consiliului U.N.B.R., desfășurate în data de 04.10.2019, precum și la
Congresul Avocaților din data de 05.10.2019.
32. Se desemnează Domnul Avocat Ionuț Pașca în calitate de consilier raportor, care va întocmi
raportul de cercetare disciplinară prealabilă la plângerea formulată de petentul S.A.M.
împotriva Domnului Avocat F.K..
33. Se desemnează Domnul Prodecan Avocat Cristian Banda să reprezinte Consiliul Baroului Timiș
în fața Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș, avocat B.G.C., termen 25.10.2019.
34. Se ia act de prezentarea indicatorilor financiari ai Baroului Timiș, prezentare făcută de Domnul
Avocat Anton Iuhasz.
35. Se aprobă încheierea Parteneriatului cu Fundația Hațegan, având drept obiectiv Balul Vienez
organizat la Timișoara.
36. Se ia act de adresa din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara de comunicare
copii împuterniciri avocațiale SAJ. Se va emite răspuns.
37. Se ia act de sesizarea din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara privind
funcționarea SAJ. Se va întocmi un proiect de modificare a Regulamentului de funcționare SAJ.
38. Se ia act de răspunsul Curții de Apel Timișoara privind plata onorariilor la asistența judiciară mandate europene. Se va emite răspuns, care va fi înaintat către Ministerul Justiției, Parchetul
General de pe lângă ÎCCJ, UNBR, Curtea de Apel Timișoara și Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Timișoara.

39. Se ia act de restituirea de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara a referatelor
privind plata onorariilor la asistența judiciară - mandate europene. Se va emite răspuns, care va
fi înaintat către Ministerul Justiției, Parchetul General de pe lângă ÎCCJ, UNBR, Curtea de Apel
Timișoara și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara.
40. Se ia act de adresa Ministerului de Justiție. Se va emite răspuns.
41. Se ia act de citația emisă de Curtea de Apel Timișoara. Se desemnează Domnul Avocat Cornel
Cuc să reprezinte Baroul Timiș în acest dosar.
42. Se ia act de adresa informații, formulată de Human European Consultancy. Se va emite
răspuns.
43. Se ia act de cererea de informații formulată de SCPA JGV & Asociații. Se va emite răspuns.
44. Se ia act de adresa din partea BExJud. S.C.R. din Timișoara, privind înființarea popririi asupra
sumelor de bani datorate de Baroul Timiș către Doamna Avocat I.A.G..
45. Se ia act de solicitarea de emitere punct de vedere privind activitatea de asistență judiciară în
cauzele penale din oficiu, formulată de Doamna Avocat Adoriana Terescu. Decanul Baroului
Timiș va întocmi răspunsul solicitat.
46. Se ia act de solicitarea de emitere punct de vedere privind activitatea de asistență judiciară în
cauzele penale din oficiu, formulată de Doamna Avocat Ioana Hedeșiu. Decanul Baroului Timiș
va întocmi răspunsul solicitat.
47. Se aprobă lucrările de reparații efectuate în spațiul utilizat în incinta Palatului Dicasterial,
descărcându-se de răspundere Domnul Prodecan Avocat Cristian Banda. Se aprobă cheltuielile
efectuate.
48. Se ia act de participarea Domnului Avocat Radu Odangiu și a Domnului Avocat Cristian Faur,
din partea Baroului Timiș, la Conferința cu tema „Rolul avocatului în asigurarea accesului cetățenilor la
justiție, cu accent pe accesul categoriilor vulnerabile la justiție”, organizată la data de 27.09.2019 la
București de către U.N.B.R. în cadrul Proiectului “Program de educație și asistență juridică
pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, finanțat prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Costurile au fost în sarcina
organizatorilor.
49. Se ia act de participarea Doamnei Avocat Ionela Dinu, a Domnului Avocat Robert Szasz și a
Domnului Avocat Laurențiu Nicoară din partea Baroului Timiș, la Conferința de închidere
a Proiectului “Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție –
JUST ACCESS”, organizată la data de 18.10.2019 la Brașov de către U.N.B.R., proiect finanțat
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Costurile sunt în
sarcina organizatorilor.
50. Se aprobă operațiunea de alipire a terenurilor pe care este construită Vila Avocaților, urmând a
se efectua demersurile necesare. Se desemnează pentru a semna documentele în formă
autentică, precum și oriunde este necesar, Domnul Avocat Mugurel Mitran, Domnul Avocat
Olivian Țăran și Domnul Avocat dr. Sergiu I. Stănilă, semnăturile oricărora dintre ei fiind
valabile individual.
51. Se ia act de sesizarea din partea Doamnei Avocat S.A. privind modalitatea defectuoasă de
înfăptuire a actului de justiție la Judecătoria Timișoara și, respectiv, la Tribunalul Timiș. Se
decide sesizarea Inspecției Judiciare din cadrul CSM privind problemele sesizate la Judecătoria
Timișoara și, respectiv, întocmirea unei adrese către conducerea Tribunalului Timiș pentru
problemele sesizate la Tribunalul Timiș.
52. Se ia act de comunicarea rechizitoriului privind refuzul de acordare onorariu avocat oficiu
martor. Începând cu data ședinței, nu se vor mai emite împuterniciri avocațiale pentru oficii asistență martori.

53.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 29.10.2019, începând
cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș.
54.Prezenta hotărâre se comunică Decanului Baroului Timiș, Secretariatului Baroului Timiș,
Secretariatului CAA Filiala Timiș, Serviciului de Contabilitate al Baroului Timiș, Serviciului de
Contabilitate al CAA Filiala Timiș.
55.Prezenta hotărâre se publică în extras pe www.baroul-timis.ro, cu anonimizarea parțială a
datelor cu caracter personal.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

