HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 4/03.03.2020
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 03.03.2020, 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 18.02.2020. 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 ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CA Moțec
Ștefan și CA Rohnean Dragoș.
4. Se ia act de încheierea Acordului de încetare colaborare dintre Aron, Galanton &
Asociații și Avocat Bădini Doru Andrei. Se pune în vedere Domnului Avocat Bădini Doru
Andrei să depună la Baroul Timiș dovada încheierii unui contract de colaborare și
formare profesională.
5. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Nichita Costescu Cezara Maria de ieșire
din concediul de creștere copil, la data de 09.03.2020.
6. Se aprobă cererea de intrare in concediu de crestere copil până la vârsta de 2 ani,
formulată de Domnul Avocat Rădulescu Ioan Eusebiu, începând cu data de 19.03.2020.
7. Se ia act de încheierea Acordului de încetare colaborare dintre CA Hațegan Ioana și
Avocat Rădulescu Ioan Eusebiu.
8. Se aprobă cererea formulată de Domnul Avocat Sandu Sebastian Sharan de înscriere în
Registrul Avocaților care pot fi numiți Curatori.
9. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Nichita Costescu Cezara Maria de
înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți Curatori.
10.Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Geană Doina Maria de înscriere în
Registrul Avocaților care pot fi numiți Curatori.

11.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Silviu-Nelu NOVAC, cu sediul profesional în Timișoara, Calea Sever
Bocu nr. 32, bl. 55, et. 2, ap. 10, jud. Timiș.
12.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Zaharia Radu-Andrei, cu sediul profesional în Timișoara, 300037, str.
Nicolae Iorga nr. 6c, ap. 1, jud. Timiș. Se ia act de declararea patrimoniului de
afectațiune.
13.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Kubaji-Teslovici Adriana.
14.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Dr. Sbârnă Sever-Alexandru, la adresa din Timișoara, str. Palanca nr. 4,
ap. B.12, jud. Timiș.
15.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea CA Nichita Costescu Cezara Maria, la adresa din Timișoara, str. Palanca nr.
4, ap. 2, jud. Timiș.
16.Se ia act de încheierea Contractului de conlucrare profesională dintre CA Nastasiu Călin
Ciprian și CA Mihai Nastasiu.
17.Se aprobă cererea de intrare începând cu data de 01.04.2020, în concediu de maternitate,
lăuzie și creștere copil până la vârsta de 2 ani, formulată de Doamna Avocat Boc Andrada
Sorana.
18.Se avizează domeniul web www.cc-lawyers.ro, adresele de email și siglele comunicate,
constatând că sunt conforme cu dispozițiile legale și statutare, la cererea Domnului Avocat
Cornel Aurelian Cioran.
19.Se ia act de cererea de emitere punct de vedere privind necesitatea eliberării
împuternicirilor avocațiale în cazul contractelor de asistență juridică având ca obiect
exclusiv redactare de înscrisuri, formulată de Domnul Avocat Cioran Cornel Aurelian.
Având în vedere prevederile art. 126 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat, potrivit
cărora contractul de asistenţă juridică prevede, în mod expres, întinderea puterilor pe care
clientul le conferă avocatului. În baza acestuia, avocatul se legitimează faţă de terţi prin
împuternicirea avocaţială întocmită conform anexei nr. II, reținând că împuternicirea
avocațială este necesară pentru legitimarea avocatului în fața terților, ca reprezentant al
clientului, pentru ipoteza în care contractul de asistență juridică are ca obiect exclusiv
redactarea de înscrisuri, nefiind vorba despre reprezentarea clientului în fața terților,
înputernicirea avocațială nu este necesară. Consiliul Baroului Timiș reține că, potrivit art.
65 lit. ț) din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, Consiliul U.N.B.R. emite
hotărâri cu caracter interpretativ pentru aplicarea corectă şi unitară a Statutului profesiei
de avocat, a Statutului C.A.A. şi a altor acte normative emise în baza acestora. Se va
emite răspuns petentului.

20.Se ia act de cererea privind analiza oportunității emiterii unei hotărâri a Consiliului
Baroului Timiș privind emiterea de împuterniciri avocațiale în format electronic,
formulată de Domnul Avocat Cornel Aurelian Cioran. Având în vedere prevederile art.
126 alin. 1 teza finală din Statutul Profesiei de Avocat, art. 122 alin. 4 și 5 din Statut,
reținând pe de altă parte și necesitatea individualizării membrilor unui barou în fața
terților, individualizare care se realizează prin formatul, specificul și elementele particulare
ale împuternicirilor utilizate de baroul respectiv, Consiliul Baroului Timiș apreciază că nu
este oportun a interveni în reglementarea modalității de emitere a împuternicirilor
avocațiale. Se va emite răspuns petentului
21.Se ia act de corespondența și cererile formulate de Domnul Avocat Claudiu Butuza și se
hotărăște după cum urmează:
21.1.se respinge solicitarea de a se publica online ședințele organizate de Consiliul
Baroului Timiș, apreciindu-se că în acest moment nu se impune realizarea unei
investiții în tehnica necesară înregistrării audio-video a ședinței Consiliului Baroului
Timiș și, respectiv, transmiterii acestora în mediul online. De asemenea, potrivit art. 48
alin. 3 teza a doua din Legea nr. 51/1995 republicată, deliberările și votul exprimat de
membrii Consiliului Baroului Timiș constituie secret profesional. Publicarea/
transmiterea ședințelor în mediul online ar afecta secretul profesional, care este de
esența profesiei de avocat și organelor profesiei de avocat. Nu în ultimul rând,
transparența desfășurării ședințelor respective și a activității Consiliului Baroului Timiș
este pe deplin asigurată, atâta timp cât toate ordinele de zi ale ședințelor Consiliului
Baroului Timiș sunt publicate pe website cu minim 2-3 zile anterior datei ședinței,
atâta timp cât toate hotărârile adoptate de Consiliul Baroului Timiș sunt publicate pe
website și pe platforma internă, în același timp putând fi consultate de orice avocat
interesat la sediul Baroului Timiș, împreună cu toate procesele-verbale de ședință;
21.2.se respinge solicitarea de a se crea o interfață dedicată special și direct în site-ul
Baroului Timiș, pentru a prelua sesizările avocaților, apreciindu-se că în acest moment
nu se impune realizarea acestei funcționalități, în condițiile în care comunicarea dintre
membrii Baroului Timiș și Baroul Timiș/organele de conducere/secretariat se
realizează eficient și facil prin email/fax/direct la sediul Baroului Timiș. În ipoteza în
care se identifică disfuncționalități, acestea vor fi remediate deîndată;
21.3.se va emite răspuns petentului și se va comunica prin email.
22. Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
17.02.2020 - 03.03.2020.
23. Se aprobă Raportul Decanului Baroului Timiș pentru anul 2019, care va fi prezentat și
votat în Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș.
24. Se însușește Raportul Consiliul Baroului Timiș, redactat de Decanul Baroului Timiș, care
va fi prezentat și votat în Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș.

25. Se ratifică prelungirea abonamentului încheiat cu Editura Universul Juridic pentru
asigurarea accesului membrilor Baroului Timiș la portalul de informații juridice
www.universuljuridic.ro, prelungire care va opera până la data de 28.02.2021.
26. Se aprobă transferul Doamnei Avocat Alexandra Maria Borca, din Baroul București în
Baroul Timiș, precum și înscrierea în Baroul Timiș, începând cu data de 09.03.2020. Se
ia act de încheierea Contractului de colaborare dintre Doamna Avocat Alexandra Maria
Borca și CA Mușat Alina Florina.
27. Se constată depunerea jurământului profesional de către următorii avocați stagiari:
27.1.Avocat stagiar Turcu Iuliana Cristina - SCA Gociu și Asociații.
27.2.Avocat stagiar Codilă Luta-Nicolae - CA Ageu Nicoleta.
27.3.Avocat stagiar Popa Ionuț Laurențiu - CA Onița-Mârșu Mihaela-Anișoara.
27.4.Avocat stagiar Condea Mădălina Gențiana - CA Moțec Ștefan.
27.5.Avocat stagiar Lupulovici Silvana Valentina - CA Cor Amina.
28. Se hotărăște exercitarea acțiunii disciplinare și sesizarea Comisiei de Disciplină din cadrul
Baroului Timiș, însușindu-se Raportul întocmit de Domnul Avocat Călin Bot în ceea ce
privește cercetarea disciplinară prealabilă a Doamnei Avocat S.C. la plângerea numitului
P.C.C.. Raportul întocmit face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se mandatează
Domnul Avocat Călin Bot să reprezinte Consiliul Baroului Timiș în fața Comisiei de
Disciplină a Baroului Timiș în dosarul având ca obiect acțiunea disciplinară împotriva
Doamnei Avocat S.C..
29. Se hotărăște clasarea sesizării, însușindu-se Raportul întocmit de Domnul Avocat Călin
Bot în ceea ce privește cercetarea disciplinară prealabilă a Domnului Avocat D.R.D. la
plângerea numitului B.F.. Raportul întocmit face parte integrantă din prezenta hotărâre.
30. Se însușește proiectul de buget al Baroului Timiș pentru anul 2020, întocmit de Domnul
Avocat Anton Iuhasz, care va fi prezentat și votat în Adunarea Generală a Avocaților din
Baroul Timiș.
31. Se avizează proiectul de buget al Filialei Timiș a CAA pentru anul 2020, care va fi
prezentat și votat în Adunarea Generală a membrilor Filialei Timiș a CAA.
32. Se ia act de incidentul petrecut la Tribunalul Iași. Se hotărăște emiterea unui comunicat
prin care Corpul Profesional al Avocaților din Baroul Timiș își manifestă solidaritatea cu
membrii Baroului Iași, cu avocatul în cauză, condamnând asemenea manifestări cum este
cea a magistratului în cauză. Comunicatul urmează a fi mediatizat pe toate resursele
disponibile, inclusiv transmis instituțiilor judiciare, Baroului Iași, UNBR.
33. Se hotărăște contestarea deciziei de impunere privind majorarea impozitului pe clădiri,
aferent sediului Baroului Timiș și al CAA Filiala Timiș. Se mandatează Decanul Baroului
Timiș să parcurgă aceste proceduri.

34. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 17.03.2020,
începând cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș.
35.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.
36.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

