HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 5/17.03.2020
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 17.03.2020, 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, prin vot exprimat în formă electronică, 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 03.03.2020. 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 de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curator, formulată
de doamna avocat Anca-Maria Popa.
4. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curator, formulată
de doamna avocat Lupulescu Ancuța.
5. Se aprobă cererea de reluare activitate, începând cu data de 17.03.2020, formulată de
domnul avocat Alexandru-Ioan Mușătoiu.
6. Se ia act de încheierea Contractului de conlucrare profesională dintre CA Hornea
Marius-Alin și CA Lupea Miruna Oana.
7. Se ia act de încheierea Contractului de conlucrare profesională dintre CA Cerpaz Elena și
CA Adascălului Claudia Daniela.
8. Se ia act de încheierea Contractului de conlucrare profesională dintre SCA Aron,
Galanton și Asociații și CA Olteanu Raluca.
9. Se ia act de încheierea Contractului de conlucrare profesională dintre SCA Aron,
Galanton și Asociații și CA Ilia Diana.
10.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de
23.03.2020, formulată de doamna Avocat Roxana Elena Meszaros, având în vederea
dobândirii calității de angajat la ADR Vest.

11.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de
16.03.2020, formulată de domnul avocat Leucuș Ionuț-Alin, întemeiată pe dispozițiile art.
27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 republicată.
12.Se ia act de încheierea Contractului de colaborare dintre CA Pușa Alexandru Cătălin și
avocat Iovan Alexandru-Paul.
13.Se ia act de încetarea Contractului de colaborare dintre CA Mușat Alina Florina și Avocat
Pispeczki Daniel.
14.Se ia act de încetarea Contractului de colaborare dintre CA Popa Anca Maria și avocat
Finta Paul.
15.Se aprobă cererea de înființare a Finta, Pispeczki SCA, constatându-se că cererea este
legală și statutară. Se autorizează funcționarea Finta, Pispeczki SCA, cu sediul profesional
în Timișoara, str. Lucian Blaga nr. 2, ap. 12, jud. Timiș.
16.Se aprobă cererea de încetare a formei de exercitare a profesiei de avocat, CA Vancea
Ciprian Marius, formulată de domnul avocat Vancea Ciprian Marius.
17.Se aprobă cererea de încetare a formei de exercitare a profesiei de avocat, CA Bolda
Sebastian Emil, formulată de domnul avocat Bolda Sebastian Emil.
18.Se aprobă cererea de transfer din Baroul București în Baroul Timiș, formulată de doamna
avocat Chira Loredana-Bettina, începând cu data de 17.03.2020.
19.Se aprobă cererea de înființare a SCA Vancea, Bolda, Chira & Partenerii, constatându-se
că cererea este legală și statutară. Se autorizează funcționarea SCA Vancea, Bolda, Chira
& Partenerii, cu sediul profesional în Timișoara, str. Palanca nr. 1, et. II, ap. 14, jud.
Timiș.
20.Se aprobă cererea de transfer din Baroul București în Baroul Timiș, formulată de doamna
avocat Ratz Raluca Cristina, începând cu data de 17.03.2020.
21.Se aprobă cererea de înființare a CA Ratz Raluca-Cristina, începând cu data de
17.03.2020, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA
Ratz Raluca-Cristina, cu sediul în Timișoara, str. Palanca nr. 1, et. II, ap. 14, încăperea nr.
2, jud. Timiș.
22.Se aprobă cererea de schimbare a adresei sediului profesional al SCA Iancu, Jivan, Vigh,
constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează funcționarea SCA Iancu, Jivan,
Vigh la adresa din Timișoara, str. Virgil Madgearu nr. 17, ap. 4, jud. Timiș.
23.Se ia act de prezentarea indicatorilor economici ai Baroului Timiș de către domnul avocat
Anton Iuhasz.
24.Se aprobă cererea de schimbare a adresei sediului profesional al CA Cerpaz Elena,
constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA Cerpaz Elena la
adresa din Timișoara, Bd. Simion Bărnuțiu nr. 7, et. 2, jud. Timiș, începând cu data de
19.03.2020.

25.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada
03.03.2020 - 17.03.2020.
26.Se ia act de informarea privind activitatea Baroului Timiș, a avocaților din Baroul Timiș și
a instanțelor din județul Timiș.
27.Se suspendă calculul penalităților de întârziere pe perioada decretării stării de urgență,
pentru contribuțiile scadente la data decretării stării de urgență, precum și pentru
contribuțiile scadente începând cu data decretării stării de urgență, pe toată durata stării
de urgență și până la expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice libere de la
încetarea stării de urgență.
28.Se respinge cererea formulată de domnul avocat Igor Lăcătuș de suspendare a taxelor
percepute de Baroul Timiș pentru cererea de suspendare din exercitarea profesiei și
reluarea activității, pe perioada stării de urgență.
29.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 31.03.2020,
începând cu ora 14:00, care se va desfășura prin videoconferință.
30.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.
31.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

