HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 8/06.04.2021
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 06.04.2021, 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
23.03.2021. 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 ia act de adresa transmisă privind sancționarea cu amenda a Domnului avocat V.I. Judecătoria Timișoara și de cererea de solicitare CNP. Se hotărăște a nu se mai comunica
datele cu caracter personal ale avocaților, întrucât Baroul Timiș nu este operator de date
cu caracter personal, iar CNP-ul nu intră în categoria datelor de identi care ale avocatului,
pe care Baroul Timiș să e obligat să le prelucreze. Se ia act de faptul că instanțele de
judecată au acces la datele de stare civilă ale persoanelor.
4. Se ia act de adresa transmisă privind sancționarea cu amenda a Domnului avocat D.C.A. Tribunalul Timiș și de cererea de solicitare CNP. Se hotărăște a nu se mai comunica datele
cu caracter personal ale avocaților, întrucât Baroul Timiș nu este operator de date cu
caracter personal, iar CNP-ul nu intră în categoria datelor de identi care ale avocatului,
pe care Baroul Timiș să e obligat să le prelucreze. Se ia act de faptul că instanțele de
judecată au acces la datele de stare civilă ale persoanelor.
5. Se ia act de înștiințarea privindu-l pe Domnul Avocat S.S.A. - Tribunalul Timiș.
6. Se aprobă cererea formulată de Domnul Giurgean Alex Ioan de înscriere în Tabloul
Avocaților Incompatibili din Baroul Timiș, care nu au exercitat niciodată profesia de
avocat.
7. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CI Mușat Alina
Florina și Avocat Borca Alexandra Maria.

8. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei, începând cu data de
07.04.2021, pentru concediu de creștere și îngrijire copil, formulată de Doamna avocat
Gâtlan Andreia Giorgiana.
9. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CI Adrian Despi la sediul profesional din Timișoara, str. Oituz nr. 5, parter,
ap. SAD 1A, spațiul 4, jud. Timiș.
10. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare SCPA Ligia Cătuna și Asociații și
Avocat Hărșan Adelina.
11. Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
23.03.2021 - 06.04.2021.
12. Se ia act de informarea privind activitatea UNBR.
13. Se ia act de depunerea jurământului profesional de către Domnul Avocat stagiar Giurgean
Alex Ioan.
14. Se respinge cererea formulată de M.G.T. de eliberare a unei adeverințe din care să reiasă
perioada în care Domnul L.D. a activat ca avocat în Baroul Timiș, solicitarea neintrând în
atribuțiile Consiliului Baroului Timiș.
15. Se avizează favorabil proiectul de buget al Filialei Timiș a CAA.
16. Se validează candidaturile depuse, constatând că îndeplinesc condițiile legale și statutare,
respectiv:
16.1.pentru calitatea de delegat al Baroului Timiș la Congresul Avocaților 2021:
16.1.1.Avocat Banda Cristian;
16.1.2.Avocat dr. Crăciun Flavia Consuela;
16.1.3.Avocat Obârșie Cezar-Călin;
16.1.4.Avocat Tulbure Bogdan-Ciprian;
16.1.5.Avocat Titirez Octavian Constantin;
16.1.6.Avocat Țăran Olivian.
16.2.pentru calitatea de membru al Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș:
16.2.1.Avocat dr. Crăciun Flavia Consuela.
17. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 20.04.2021,
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.
18. 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.
19. 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

