HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 10/14.04.2020
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 14.04.2020, în sistem videoconferință,
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 31.03.2020. 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 suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de
18.04.2020, formulată de Domnul Avocat Tatu Ovidiu.
4. Se aprobă cererea de retragere definitivă din profesia de avocat începând cu data de
01.06.2020, formulată de Doamna Avocat Nicoară Nicolina.
5. Se ia act de cererea formulată de Domnul Avocat Victor Coldea. Se va emite răspuns
raportat la dispozițiile Legii nr. 51/1995, ale Statutului Profesiei de Avocat și, respectiv, ale
Codului Deontologic al Avocatului român.
6. Se ia act de cererea formulată de Domnul Avocat Ferdinand Secoșan. Se va emite răspuns
raportat la dispozițiile Legii nr. 51/1995, ale Legii nr. 72/2016, ale Hotărârii nr.
58/27.03.2020 a Consiliului U.N.B.R. și, respectiv, ale Hotărârii nr. 7/23.03.2020 a
Consiliului Baroului Timiș.
7. Se ia act de încheierea Convențiee de conlucrare profesională dintre CA Vlad M. Epure și
CA Axente Mihai.
8. Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori formulată
de Doamna Avocat Marincu Maria Simona.

9. Se aprobă cererea de transfer din Baroul București în Baroul Timiș formulată de Doamna
Avocat Roxana Haack.
10. Se aprobă cererea de înființare a CA Haack Viorica-Roxana, constatându-se că este legală
și statutară. Se autorizează funcționarea CA Haack Viorica-Roxana, cu sediul în
Dumbrăvița, str. Dimitrie Cantemir nr. 4, ap. 1, Mansardă, jud. Timiș.
11. Se aprobă cererea de schimbare adresă a CA Purdea Ioan Lucian, constatându-se că este
legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA Purdea Ioan Lucian la noua adresă din
Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, Clădirea Fructus Plaza nr. 24, et. 5, SAD 39, jud. Timiș.
12. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Cerpaz Elena, având ca obiect reluarea
activității după încetarea stării de urgență.
13. Se ia act de cererea formulată de Doamna Avocat Ancuța Colca.
14. Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș (atribuire serii unice împuterniciri
avocațiale electronice, serie unice contracte de asistență juridică în format electronic) și
activitatea în perioada 31.03.2020 - 14.04.2020. Se ia act de informarea privind
activitatea Decanului, a Baroului Timiș, a avocaților din Baroul Timiș și a instanțelor din
județul Timiș. Se ia act de informarea privind activitatea UNBR. Se ia act de informarea
privind măsurile dispuse în legătură cu activitatea avocaților.
15. Se emite aviz negativ asupra Hotărârii nr. 3/06.04.2020 a Consiliului de Administrație al
Filialei Timiș a CAA. În temeiul dispozițiilor art. 55 alin. 2 lit. j) din Legea nr. 51/1995
republicată, se solicită Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA să procedeze
cu celeritate maximă la remedierea neajunsurilor identificate, comunicându-se cele
solicitate, precum și programul refăcut, în vederea emiterii avizului legal. Se solicită
următoarele lămuriri Consiliului de Administrație al CAA Filiala Timiș:
15.1.stabilirea sumelor acordate cu titlu de ajutor financiar, respectiv cel mult 390 lei
pentru un avocat activ și cel mult 150 lei pentru un avocat pensionar retras definitiv, în
condițiile în care pentru aceștia din urmă, condiția pentru a putea încasa ajutorul o
reprezintă cuantumul total de maxim 1.500 lei al veniturilor din pensie și din alte
venituri, este nerealistă. Stabilirea sumei de maxim 100 de lei, pentru anul 2020, la
sfârșitul anului, cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2020, nu poate fi avută în vedere ca o
măsură de compensare, întrucât se dispune în fiecare an. Se va solicita expunerea de
motive care a condus la determinarea acestor sume (390 lei și, respectiv, 150 lei) și,
respectiv, luarea în discuție a stabilirii altor proporții, reținând nevoile prezumate ale
fiecărei categorii de destinatari ai programului.
15.2.în ceea ce privește condițiile stabilite pentru avocații activi, pentru a putea accesa
acest ajutor financiar, condiția potrivit căreia să nu fi înregistrat nicio întârziere la plata
contribuției obligatorii la fondurile CAA pe ultimele 15 luni anterioare lunii aprilie
2020 este apreciată ca fiind excesiv de restrictivă, excluzând o mare parte dintre
potențialii beneficiari ai acestui ajutor financiar. Se va solicita expunerea de motive și,
respectiv, revizuirea acestei condiții, astfel încât programul de beneficii să fie unul
realist, adresat confraților avocați care au cu adevărat nevoie de ajutoare financiare în

această perioadă. Condiția potrivit căreia sunt excluși din acest program avocații activi
(inclusiv pensionarii activi) care au solicitat după adoptarea Hotărârii nr. 3/06.04.2020
a Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA amânarea plății contribuției la
fondurile CAA, este discriminatorie și nefondată; pe de-o parte, norma discriminează
între avocații activi (inclusiv pensionarii activi) care au solicitat amânarea plății
contribuției înainte de adoptarea Hotărârii nr. 3/06.04.2020 a Consiliului de
Administrație al Filialei Timiș a CAA și care, potrivit Hotărârii, beneficiază de acest
ajutor și, respectiv, avocații activi (inclusiv pensionarii activi) care au solicitat amânarea
plății contribuției după adoptarea Hotărârii nr. 3/06.04.2020 a Consiliului de
Administrație al Filialei Timiș a CAA și care, potrivit Hotărârii, nu beneficiază de
acest ajutor; pe de altă parte, condiția este nefondată, întrucât exclude din categoria
persoanelor care ar avea nevoie de ajutorul financiar pe cei care se află cu adevărat în
nevoie, acesta fiind motivul (prezumat) al solicitării amânării plății. Se va solicita
revizuirea programului în acest sens, respectiv eliminarea condiției discriminatorie și
nefondată. În ceea ce privește formulările cererile pot fi depuse pentru luna aprilie 2020 și,
respectiv, se vor reporta pentru luna mai 2020, acestea nu se justifică în condițiile în care
sumele stabilite cu titlu de ajutor nu se acordă lunar, ci o singură dată, pentru întreaga
perioadă; formulările actuale sunt de natură a crea confuzie între destinatarii
ajutorului, care pot solicita în mod neîntemeiat sume de bani și pentru alte luni
calendaristice. Se va solicita clarificarea programului întocmit, în sensul stabilirii
frecvenței acordării acestor sume de bani, toate normele din program urmând a fi
coroborate cu această frecvență.
16. Se ia act de oferta NOLETTER transmisă de Domnul Avocat Radu Zaharia.
17. Se ia act de oferta MONITOR DOSARE transmisă de Domnul Cristian Iuga.
18. Se ia act de răspunsul Curții de Apel Timișoara și al Judecătoriei Timișoara privind
comunicarea parolei în dosarele având ca obiect asistența judiciară obligatorie.
19. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș care va avea loc în data de
28.04.2020, începând cu ora 14:00, prin videoconferință.
20. Prezenta hotărâre se comunică Decanului Baroului Timiș, Secretariatului Baroului Timiș,
Serviciului de Contabilitate al Baroului Timiș, Consiliului de Administrație al Filialei
Timiș a CAA, Secretariatului Filialei Timiș a CAA și Serviciului de Contabilitate al
Filialei Timiș a CAA.
21. 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

