HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 13/18.05.2020
extras
Consiliul Baroului Timiș, prin vot exprimat în formă electronică (email) în data de
18.05.2020, 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 cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna
Avocat Alina Olivia Onuț, începând cu data de 01.05.2020, cu scutire de taxe.
2. În legătură cu cererea formulată de Dl. Avocat Ferdinand Secoșan, reținând că aceasta a
mai făcut obiectul analizei Consiliului Baroului Timiș în ședința din data de 14.04.2020,
se hotărăște:
2.1.se respinge cererea de diminuare la 1/4 a cotei lunare de plată pentru bugetul
Baroului Timiș;
2.2.se respinge cererea de amânare a oricărei plăți a avocaților către bugetul Baroului
Timiș pentru o perioadă de grație formată din durata stării de urgență, începând cu
luna aprilie 2020, și o lună după încetarea stării de urgență, reținându-se adoptarea
Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 58/2020 și a Hotărârii Consiliului Baroului Timiș
nr. 7/23.03.2020;
2.3.se respinge cererea de reluare a plăților amânate la bugetul Baroului Timiș, începând
cu prima lună ulterioară perioadei de grație și eșalonarea acestor sume, în mod egal,
pe o durată de 12 luni;
2.4.se respinge cererea de a menține reducerile menționate timp de 10 luni de la încetarea
perioadei de grație;
2.5.se respinge cererea de creștere graduală a cotelor la bugetul Baroului Timiș diminuate,
timp de 12 luni ulterioare termenului de 10 luni menționat mai sus;
2.6.se ia act că, Consiliul Baroului Timiș nu are competența stabilirii contribuției lunare
minime obligatorii la bugetul C.A.A..

3. Se extinde pe termen nelimitat dreptul formelor de exercitare a profesiei care dețin
semnătură electronică, de a emite şi a utiliza, pe cheltuiala lor şi prin mijloace proprii,
formularul de împuternicire avocațială electronic stabilit prin Hotărârea Consiliului
Baroului Timiș nr. 8/24.03.2020, în condițiile stabilite prin această din urmă hotărâre.
4. 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.
5. 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

