HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 29/03.12.2019
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 03.12.2019, 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

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
19.11.2019. 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 retragere definitivă prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei de avocat
începând cu data de 01.01.2020, formulată de Domnul Avocat Ganț Dumitru.
4. Se ia act de încheierea actelor de modificare a structurii Aron, Galanton & Asociații SCA.
5. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Sandovici Constantin Gigi, la adresa din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr.
15, jud. Timiș.
6. Se aprobă cererea formulată, constatând că este legală și statutară. Se autorizează funcționarea
CA Bugarski Elena Emilia, la adresa din Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr. 2, sc. C, et. IV, ap.
20, jud. Timiș.
7. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de
31.12.2019, formulată de Domnul Avocat Bălan Romeo.
8. Se aprobă cererea de suspendare și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, formulată
de Domnul Avocat Daba Răzvan Andrei (admis în magistratură).
9. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre Martonosy &
Asociații SCA și CA Farcaș Claudia Aurelia.
10.Se aprobă cererea de înscriere pe Tabloul Avocaților Definitivi și de deschidere CA Ghenț
Grațian. Se autorizează funcționarea CA Ghenț Grațian, cu sediul profesional în Timișoara, Bd.
Dâmbovița nr. 52, bl. C10, sc. B, ap. 24, 300457, jud. Timiș. Se ia act de declararea aportului la
constituirea patrimoniului de afectațiune.
11.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 19.11.2019 03.12.2019.
12.Se constată depunerea jurământului profesional de către următorii avocați stagiari (cu indicarea
avocaților coordonatori și a formelor de exercitare a profesiei de avocat):
12.1.CHIRA ELVIRA - CA Dr. Adrian Fanu-Moca, avocat dr. Adrian Fanu-Moca.
12.2.OROȘ SILVANA MARIA - CA Dr. Gașpar Paula Loredana, avocat dr. Gașpar Paula
Loredana.

12.3.CORBAN ȘTEFANIA RAMONA - CA Cândea Claudia Nadina Daciana, avocat Cândea
Claudia Nadina Daciana.
12.4.ȚIRA LENUȚA - CA Carmen Novac, avocat Carmen Novac.
12.5.BOTOȘ RAUL - CA Nemeth Zoltan, avocat Nemeth Zoltan.
13. Se aprobă cererea de deschidere a unui sediu secundar al CA Morar Gabriela Maria din Baroul
Sibiu, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează funcționarea sediului secundar al
CA Morar Gabriela Maria din Baroul Sibiu, la adresa din Timișoara, str. Ion Vidu nr. 16, ap. 2,
jud. Timiș.
14. Se aprobă majorarea la cuantumul de 200 lei a taxei de secretariat, pentru înregistrarea unei
plângeri/reclamații/sesizări împotriva unui avocat, atunci când petentul solicită angajarea
răspunderii disciplinare sau restituirea ori diminuarea onorariului plătit avocatului. Taxa de 200
de lei se va achita de petent în termen de maxim 10 zile de la comunicarea de către Baroul
Timiș a adresei conținând această obligație, sub sancțiunea clasării plângerii formulată. Taxa de
secretariat de 200 de lei este justificată de efectuarea operațiunilor de preluare a plângerii/
reclamației/sesizării, de înregistrare a acesteia, de constituire a dosarului, de repartizare unui
membru al Consiliului în calitate de consilier raportor, de studiere a dosarului, de efectuare și
expediere a corespondenței cu petentul și/sau avocatul, de redactare și tehnoredactare a
convocărilor, hotărârii de consiliu, acțiunii disciplinare după caz, adreselor de comunicare cu
părțile și cu Președintele UNBR, conform dispozițiilor legale și statutare. Consiliul Baroului
Timiș poate acorda scutire de la plata taxei de 200 de lei, după cum urmează: dacă venitul
mediu net lunar pe membru de familie al petentului, în ultimele două luni anterioare formulării
cererii, se situează sub nivelul de 300 lei, se acordă scutire de 100% de la plata taxei de 200 de
lei; dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie al petentului, în ultimele două luni
anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, se acordă scutire de 50% de la
plata taxei de 200 de lei; venitul mediu se va dovedi cu fluturaș de salariu, cupon de pensie,
adeverință emisă de organele fiscale, orice alt înscris doveditor în acest sens. Această modificare
se aplică începând cu data de 01.01.2020. Cuantumul celorlalte taxe percepute de Baroul Timiș
rămâne neschimbat.
15. Se aprobă organizarea în parteneriat cu CAA Filiala Timiș, a unei mese festive destinată
avocaților pensionari din Baroul Timiș. Baroul Timiș va suporta 50% din costurile acestui
eveniment. Masa festivă se va organiza în Restaurantul Berăria 700, în data de 18.12.2019, ora
14:00 - 15:00.
16. Se aprobă transmiterea unei adrese către toate instanțele din jud. Timiș, prin care se va solicita
efectuarea de verificări privind întârzierile în acordarea termenelor de judecată ori în publicarea
informațiilor despre dosare ori termenele de judecată pe portalul instanțelor de judecată și, dacă
situația se confirmă, luarea de măsuri pentru eliminarea disfuncționalităților.
17.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 17.12.2019, începând
cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș.
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

