HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 1/12.01.2021
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 12.01.2021, desfășurată prin videoconferință
(ZOOM) conform prevederilor art. 55 alin. 2 lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată
și, respectiv, art. 73 alin. 6 din Statutul Profesiei de Avocat, adoptă următoarea
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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 dezbătute în ședința de astăzi.
2. Se rati că în unanimitate procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de
08.12.2020. 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 formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Marcov Isidora, la adresa din Timișoara, str. Mircea cel Bătrân nr. 115B,
jud. Timiș.
4. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Iedu Adina Gabriela, la adresa din Sat Uliuc nr. 107, Comuna Sacoșu
Turcesc, jud. Timiș.
5. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între CA Covaci Răzvan și Avocat Bura
Bianca Iasmina Alexandra.
6. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat Alina
Iosza.
7. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat
Gheorghe Galina.
8. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat Ioan
Alin Tegzes.
9. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat
Alexandra Burdulea.

10. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între CA Ioana Hațegan și Avocat
Florina Mattick.
11. Se ia act de încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de colaborare între CA Ioana
Hațegan și Avocat Terescu Adoriana Victoria.
12. Se ia act de încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de colaborare între CA Covaci
Răzvan și Avocat Șeitan Cristina.
13. Se ia act de încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de colaborare între CA Covaci
Răzvan și Avocat Șeitan Cristina.
14. Se ia act de încheierea Actului adițional la Contractul de colaborare între SCA Țundrea și
Asociații și Avocat Lucaci-Țundrea Iulia.
15. Se ia act de încheierea Actului adițional la Contractul de colaborare între SCA Julean și
Gornic și Avocat Zaharia Diana Florica.
16. Se ia act de încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de colaborare între CA Moțec
Ștefan și Avocat Suciu Denisa Lorena.
17. Se ia act de încheierea Contractului de conlucrare profesională între Gorun și Asociații
SCA și CA Ionela Dinu.
18. Se ia act de încheierea Convenției de conlucrare profesională între CA Bâte Bogdan și CA
Gomboș Carmen Adina.
19. Se ia act de cererea de schimbare nume în evidențele Baroului Timiș și ale CAA Filiala
Timiș, formulată de Doamna Avocat Mercuța Bianca (fostă Mercuța Florina-MihaelaBianca, nume și prenume schimbat pe cale administrativă). Se va opera schimbarea în
toate evidențele.
20. Se ia act de cererea de schimbare nume în evidențele Baroului Timiș și ale CAA Filiala
Timiș, formulată de Doamna Avocat Marcov Isidora (fostă Bistriceanu Isidora, nume și
prenume schimbat pe cale administrativă). Se va opera schimbarea în toate evidențele.
21. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea punctului de lucru al CA Pau Camelia, la adresa din Timișoara, Piața Ionel I.
C. Brătianu nr. 1, Birou 2A, Parter, jud. Timiș.
22. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea punctului de lucru al CA Dobre Cristina Dana, la adresa din Timișoara, str.
Proclamația de la Timișoara nr. 7, ap. 25, jud. Timiș.
23. Se ia act de intervenția motivului de incompatibilitate la data de 21.12.2020, având în
vedere contractul de muncă încheiat de Doamna Avocat Ciobotea Cristina Marcela. Se
aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și se dispune înscrierea
Doamnei Avocat Ciobotea Cristina Marcela pe Tabloul Avocaților Incompatibili.
24. Se aprobă cererea de intrare în concediu de creștere și îngrijire copil până la vârsta de 2
ani, începând cu data de 18.01.2021, formulată de Doamna Avocat Mateiașevici-Hânda
Alina.

25. Se aprobă cererea de reluare a activității începând cu data de 01.02.2021, după încetarea
concediului de creștere și îngrijire copil până la vârsta de 2 ani, formulată de Doamna
Avocat Mirela Preda.
26. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea SCPA Finta, Pispeczki, Ungureanu, cu sediul în Timișoara, str. Lucian Blaga
nr. 2, ap. 12, jud. Timiș.
27. Se ia act de încheierea Contractui de colaborare între SCPA Finta, Pispeczki și Avocat
Alina Ungureanu încheiat la data de 06.11.2020.
28. Se ia act de încetarea la data de 11.01.2021 a contractului de colaborare între SCPA Finta,
Pispeczki și Avocat Alina Ungureanu încheiat la data de 06.11.2020.
29. Se aprobă cererea de reluare a activității profesionale, formulată de Doamna Avocat Fogaș
Carmen Adriana, începând cu data de 12.01.2021.
30. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CI Aniței Roberta-Andreea, cu sediul profesional în Timișoara, Int. Neptun
nr. 3, bl. E8, et. 4, ap. 17, jud. Timiș.
31. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de conlucrare profesională încheiat
între Stroescu Alexandru-Radu și SCA Stroescu & Asociații.
32. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei formulată de Doamna Avocat
Băran Cătălina Gabriela, începând cu data de 01.02.2021.
33. Se aprobă cererea de intrare în concediu de creștere și îngrijire copil până la vârsta de 2
ani, începând cu data de 12.01.2021, formulată de Doamna Avocat Alexandra-Adela
Vigh.
34. Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
08.12.2020 - 12.01.2021.
35. Se ia act de informarea privind activitatea CUNBR și a CP.
36. Se ia act de comunicarea UNBR privind alegerea Decanului Baroului Timiș și a
membrilor Consiliului Baroului Timiș.
37. Se ia act de comunicarea Deciziei nr. 182/2020 a CP din cadrul UNBR privind validarea
rezultatelor examenului de absolvire INPPA sesiunea noiembrie 2020. Se va proceda în
consecință.
38. Se clasează plângerea formulată de petentul B.N. împotriva Domnului Avocat D.S.,
însușindu-se raportul întocmit de consilierul raportor. Raportul va constitui parte
integrantă din hotărârea pronunțată și se comunică în condițiile Statutului profesiei de
avocat.
39. Se suspendă din exercitarea profesiei Doamna Avocat B.A.C. și Domnul Avocat C.D.I., pe
durata neplăţii taxelor, datorită neachitării taxelor şi contribuţiilor prevăzute de lege şi de
statutul profesiei la bugetul CAA Filiala Timiș timp de 3 luni de la scadenţa acestora,
constatând că au fost avertizați despre neplată şi nu s-au conformat obligaţiei. Pentru
ridicarea suspendării, Doamna Avocat B.A.C. și Domnul Avocat C.D.I. vor achita toate
sumele restante, debit și penalități, precum și taxa de 3.000 lei. Suspendarea nu operează
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dacă taxele și contribuțiile restante sunt achitate în numerar sau prin transfer bancar, în data
de 12.01.2021.
40. Se admite cererea de transfer din Baroul Arad în Baroul Timiș formulată de Domnul
Avocat Cristea Cătălin Ștefan.
41. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Cristea Cătălin Ștefan, cu sediul profesional în Timișoara, Bd. Regele
Carol I nr. 3, ap. 5, jud. Timiș.
42. Se ia act de depunerea jurământului profesional de către următorii avocați stagiari:
42.1.Avocat stagiar Demeni Luisa-Ancuța - CI Cristian Clipa.
42.2.Avocat stagiar Cristescu Marius Florin - CI Cândea Claudia.
43. Se ia act de prezentarea indicatorilor nanciari realizată de Domnul Avocat Anton Iuhasz.
44. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea sediului secundar al CA Martin Ioan Ovidiu din Baroul Mehedinți, la adresa
Timișoara, str. Francesco Griselini nr. 2, cam. 1, jud. Timiș.
45. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea sediului secundar al CA Barbura Ioan din Baroul Arad, la adresa Timișoara,
str. Palanca nr. 2, corp B, et. 3, SAD 7, jud. Timiș.
46. Se ia act de citația emisă de Curtea de Apel București, termen: 02.03.2021, reclamant
S.V.A., obiect: anulare act sentință arbitrală.
47. Se ia act de citația emisă de Tribunalul Vrancea, termen: 02.02.2021, reclamant CA D.C.,
obiect: perimare.
48. Se ia act de comunicarea din partea CSM privind respingere procedură prealabilă. Se va
acționa conform conduitei UNBR.
49. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea sediului secundar al CA Nistor Erica din Baroul Mehedinți, la adresa
Timișoara str. Crișul nr. 9, jud. Timiș.
50. În compunere fără Decanul Baroului Timiș, se respinge ca nefondată contestația formulată
de petentul M.B.A. împotriva Deciziei nr. 123/03.12.2020 de respingere cerere restituire
onorariu.
51. Se aprobă solicitarea din partea Doamnei Avocat Roxana Atanasiu. Se va formula cerere
de intervenție accesorie în dosar. Se mandatează Decanul Baroului Timiș, Avocat dr.
Sergiu I. Stănilă pentru a se ocupa de acest proiect.
52. Se aprobă plata taxei de studiu pentru anul 2 de stagiu INPPA, în cuantum de 700 lei /
avocat, pentru avocații stagiari membri ai Baroului Timiș.
53. Se hotărăște că pentru încheierea contractului de colaborare cu avocatul stagiar, avocatul
îndrumător trebuie să facă dovada vechimii de cel puţin 6 ani în această calitate, să se
bucure de o reputaţie profesională neştirbită și să facă dovada veniturilor după cum
urmează (se va avea în vedere media veniturilor pe ultimele 12 luni calendaristice
anterioare lunii în care se depune la barou contractul de colaborare):
53.1.pentru 1 avocat stagiar, venituri minime de 5.000 lei / lunar;
53.2.pentru 2 avocați stagiari, venituri minime de 10.000 lei / lunar;
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53.3.pentru 3 sau mai mulți avocați stagiari, venituri minime de 5.000 lei / lunar, pentru
ecare avocat stagiar (exemplu: 15.000 lei / lună pentru 3 stagiari, 20.000 lei / lună
pentru 4 stagiari etc.).
54. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 26.01.2021, începând cu
ora 14:00, prin videoconferință ZOOM. Până la această dată, Consiliul Baroului Timiș va putea
adopta hotărâri prin vot electronic exprimat prin email sau prin videoconferință.
55. 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.
56. 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

