HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 6/13.02.2018
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 13.02.2018, 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
16.01.2018. 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 avizează proiectul de buget pentru anul 2018 al CAA Filiala Timiș.
4. Se aprobă cererea formulată de Domnul Avocat Glăvan Iulian Cristian de înscriere în Registrul
avocaților care pot fi desemnați curatori.
5. Se aprobă cererea de revenire din concediul de creștere copil, începând cu data de 16.02.2018,
formulată de Doamna Avocat Todor Maftei Ramona Daniela.
6. Se aprobă cererea de revenire din concediul de creștere copil, începând cu data de 01.02.2018,
formulată de Doamna Avocat Perșa Alexandra Diana.
7. Se ia act de Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SCPA B.S.T..
8. Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între CA B.A.C. și CA M.M.S..
9. Se ia act de Adresa privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 05.02.2018 11.02.2018, formulată de Doamna Av. dr. Lavinia TEC.
10.Se ia act de Adresa privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 03.02.2018 10.02.2018, formulată de Doamna Av. Oana HALMAGHI.
11.Se ia act de Acordul privind încetarea contractului de colaborare dintre Av. L.I. și NNDKP.
12.Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între CA L.I. și NNDKP.
13.Se ia act de Contractul de colaborare încheiat între SCPA S. ȘI A. și CA S.C..
14.Se ia act de Contractul-cadru de colaborare încheiat între CA H.I. și Av. K.R..
15.Se ia act de Contractul-cadru de colaborare încheiat între CA H.I. și Av. A.J..
16.Se ia act de Contractul-cadru de colaborare încheiat între CA H.I. și Av. A.I..
17.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de
29.01.2018, formulată de Doamna Av. Godinac Ramona Maria, având în vedere încheierea
unui contract de muncă în profesia de consilier juridic.

18.Se aprobă cererea de schimbare a adresei sediului profesional formulată de Domnul Avocat
Cioană Daniel, noua adresă fiind Giroc, str. Semenic nr. 60A, et. P, ap. 2, jud. Timiș,
constatându-se că îndeplinește condițiile legale și statutare. Se autorizează funcționarea Cioană
Daniel CA la adresa Giroc, str. Semenic nr. 60A, et. P, ap. 2, jud. Timiș.
19.Se ia act de Actul adițional de încetare a contractului de colaborare dintre Av. I.L.C. și SCPA S.
& A..
20.Se ia act de contractul de colaborare încheiat între Av. I.L.C. și SCA S. ȘI A..
21.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de
01.02.2018, formulată de Domnul Avocat Mușătoiu Alexandru Ioan în temeiul art. 49 lit. d) din
Statutul Profesiei de Avocat.
22.Se aprobă cererea de înființare sediu secundar al Marian, Popa și Asociații SCPA (Baroul Alba),
la adresa Timișoara, str. Moise Doboșan nr. 5, SAD 1, jud. Timiș, constatându-se că îndeplinește
condițiile legale și statutare. Se autorizează funcționarea sediului secundar al Marian, Popa și
Asociații SCPA (Baroul Alba), la adresa Timișoara, str. Moise Doboșan nr. 5, SAD 1, jud. Timiș.
23.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Domnul
Avocat Negru Ion.
24.Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între SCA H., I., G., P. și A. (Arad) și
CA O.D.S..
25.Se ia act de Actul adițional la contractul de colaborare dintre B. și A. SCA și Av. A.C.B..
26.Se ia act de Contractul de colaborare încheiat între CA M.C.I. și CA T.A.R..
27.Se aprobă cererea de închidere a sediului secundar al CA Romașcu Angelica (Baroul
Hunedoara), începând cu data de 01.02.2018, situat la adresa Timișoara, str. Ghe. Doja nr. 30,
jud. Timiș.
28.Se aprobă cererea de înființare a CA Onica Claudia Anca, cu sediul profesional în Timișoara,
str. Bobâlna nr. 54, A-C1, constatându-se că îndeplinește condițiile legale și statutare. Se ia act de
declararea patrimoniului de afectațiune. Se autorizează funcționarea CA Onica Claudia Anca,
cu sediul profesional în Timișoara, str. Bobâlna nr. 54, A-C1.
29.Se aprobă cererea de înființare a CA Bâte Nicolae Bogdan, cu sediul profesional în Timișoara,
str. Take Ionescu nr. 25, et. 1, ap. 4, jud. Timiș, constatându-se că îndeplinește condițiile legale și
statutare. Se autorizează funcționarea CA Bâte Nicolae Bogdan, cu sediul profesional în
Timișoara, str. Take Ionescu nr. 25, et. 1, ap. 4, jud. Timiș.
30.Se aprobă cererea de înființare a CA Proștean Petra Lucia, cu sediul profesional în Timișoara,
str. Izvorului nr. 8, jud. Timiș, constatându-se că îndeplinește condițiile legale și statutare. Se
autorizează funcționarea CA Proștean Petra Lucia, cu sediul profesional în Timișoara, str.
Izvorului nr. 8, jud. Timiș.
31.Se aprobă cererea de înființare a CA Iancu Andreea Viorela, cu sediul profesional în Ghiroda,
str. Ghioceilor nr. 14A, jud. Timiș, constatându-se că îndeplinește condițiile legale și statutare. Se
ia act de declararea patrimoniului de afectațiune. Se autorizează funcționarea CA Iancu
Andreea Viorela, cu sediul profesional în Ghiroda, str. Ghioceilor nr. 14A, jud. Timiș.
32.Se aprobă cererea de înființare a CA Moțiu Ivan Andreea Maria, cu sediul profesional în
Timișoara, str. Dr. Pius Brânzeu nr. 25, ap. 3, jud. Timiș, constatându-se că îndeplinește
condițiile legale și statutare. Se autorizează funcționarea CA Moțiu Ivan Andreea Maria, cu
sediul profesional în Timișoara, str. Dr. Pius Brânzeu nr. 25, ap. 3, jud. Timiș.
33.Se aprobă cererea de înființare a CA Paul CHIȘ, cu sediul profesional în Timișoara, 300030,
Piața Victoriei nr. 1B, parter, ap. 8, jud. Timiș, constatându-se că îndeplinește condițiile legale și
statutare. Se autorizează funcționarea CA Paul CHIȘ, cu sediul profesional în Timișoara,
300030, Piața Victoriei nr. 1B, parter, ap. 8, jud. Timiș.

34.Se ia act de Actul adițional la contractul de salarizare în interiorul profesiei, încheiat între A., G.
și A. SCA și Av. I.D.
35.Se ia act de Acordul de încetare a contractului de colaborare dintre CA L.N. și Av. P.O..
36.Se ia act de Contractul de colaborare încheiat între CA C.S.A. și Av. P.O..
37.Se ia act de Acordul de încetare a contractului de colaborare dintre CA L.N. și Av. P.E.L..
38.Se ia act de Contractul de colaborare încheiat între CA C.S.A. și Av. P.E.L..
39.Se ia act de Actul adițional la contractul de colaborare dintre CA dr. C.C. și Av. T.A.D..
40.Se aprobă cererea de reîncepere activitate din 22.01.2018, formulată de Doamna Av. Zaharia
Oana Monica Violeta.
41.Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între SCPA M., C. și A. și CA C.G.
42.Se ia act de Contractul de colaborare încheiat între CA M.A.F. și CA M.I.A.M..
43.Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și de informarea privind activitatea în
perioada 16.01.2018 - 13.02.2018.
44.Se aprobă cheltuielile efectuate cu organizarea ședinței solemne a Consiliului Baroului Timiș din
data de 26.01.2018 și se descarcă Decanul Baroului Timiș de răspundere.
45. Se aprobă transferul din Baroul București în Baroul Timiș al Domnului Avocat Miklos Farkas.
46. Se aprobă transferul din Baroul Timiș în Baroul București, începând cu data de 01.03.2018, al
Domnului Avocat Băeșu Mihai.
47. Se admite cererea de scutire de taxă de secretariat formulată de petenta B.A., în legătură cu
plângerea formulată împotriva Doamnei Avocat S.A.. Se desemnează în calitate de consilier
raportor Domnul Prodecan Avocat Cristian BANDA.
48. Se respinge contestația formulată de petenta W.E. împotriva Hotărârii nr. 29/31.10.2017 a
Consiliului Baroului Timiș.
49. Se clasează plângerea formulată de petenții G.C.A. și G.C. împotriva Doamnei Avocat L.V.B.,
însușindu-se Raportul de cercetare disciplinară prealabilă întocmit de consilierul raportor.
50. Se clasează plângerea formulată de petentul S.D., în calitate de Președinte al Sindicatului
Independent A., împotriva Doamnei Avocat C.V.-K., însușindu-se Raportul de cercetare
disciplinară prealabilă întocmit de consilierul raportor.
51. Se aprobă achiziția unui aparat xerox second-hand, fiind mandatat Domnul Avocat Olivian
ȚĂRAN să identifice oferte în acest sens.
52. Se ia act de Adresa din partea Instituției Prefectului Jud. Timiș privind autenticitatea și
legalitatea unor procuri cu dată certă emisă de avocați din Baroul Timiș. Se va emite răspuns
conform dispozițiilor Legii nr. 51/1995 republicată și modificată.
53. Se ia act de Adresa din partea Curții de Apel Timișoara privind pronunțarea sentinței penale
privindu-l pe Domnul Avocat S.F..
54. Se ia act de citația emisă în dosar nr. 5791/290/2017 pe rolul Judecătoriei Reșița, reclamant
CSP ACTIV CONSPROIECT S.R.L., prin lichidator judiciar, pârât BAROUL TIMIȘ. Se
mandatează Domnul Avocat Cornel CUC să reprezinte Baroul Timiș în acest dosar.
55. Se ia act de Adresa ANAF privind anularea deciziilor privind stabilirea din oficiu a contribuțiilor
de asigurări sociale pentru persoane fizice. Se va emite răspuns.
56. Se respinge cererea formulată de Domnul Av. F.K. de a se aproba desfășurarea concomitent cele
două profesii, de avocat și de formator-expert în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană,
întrucât potrivit Legii nr. 51/1995 republicată și modificată și, respectiv, Statutului Profesiei de
Avocat, Consiliul Baroului Timiș nu are printre atribuții o asemenea competență.
57. Se aprobă cheltuielile efectuate cu desfășurarea Balului Avocaților 2018 și se descarcă de
răspundere Domnul Avocat Mugurel MITRAN.

58. Se ia act de intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice. Se ia
act de informarea organizării cursurilor de pregătire profesională.
59. Se convoacă Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș și, respectiv, a membrilor CAA
Filiala Timiș, în datele de 19 și 20 martie 2018, în funcție de întrunirea cvorumului minim
necesar prevăzut de lege. Adunările generale vor fi ținute în Aula Magna a UVT, din Timișoara,
Bd. Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiș, începând cu ora 15:00. Ordinea de zi va fi stabilită și
comunicată membrilor Consiliului Baroului Timiș. Convocarea Adunărilor Generale se va
realiza conform dispozițiilor Legii nr. 51/1995 republicată și modificată.
60. Se decide informarea avocaților din Baroul Timiș în legătură cu intrarea în vigoare a
reglementărilor europene privind protecția datelor cu caracter personal: Regulamentul (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) , care se va aplica direct,
începând cu data de 25 mai 2018, fără a fi necesară vreo transpunere. Directiva (UE) 2016/680
a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în
scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării
pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/
JAI a Consiliului , care are termen limită de implementare 6 mai 2018. Această directivă va
trebui transpusă, desigur. Deocamdată, există un proiect, care a fost în dezbatere publică pe siteul Ministerului Afacerilor Interne, autoritatea desemnată pentru implementarea Direcției (UE)
2016/680. Proiectul de lege care implementează GDPR și Directiva (UE) 2016/680 a fost
publicat pentru dezbatere publică pe site-ul MAI, la data de 5.09.2017[2]. Este un proiect de
modificare și completare a nr. Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta
abrogă și Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, întrucât Regulamentul GDPR este
aplicabil direct, în toate țările UE, nefiind necesară nicio transpunere. Acest proiect n-a mai
avansat după faza dezbaterilor publice, însă, probabil, acest lucru se va întâmpla în următoarele
două luni, pentru a nu intra în procedura de infringement.
61. Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 27.02.2018,
începând cu ora 14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

