HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 23/20.11.2018
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 20.11.2018, conform prevederilor art. 55
alin. 2 lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată și, respectiv, art. 73 alin. 3 din Statutul
Profesiei de Avocat, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
1. Se completează ordinea de zi a ședinței 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 procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.11.2018. 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 comunicarea din partea Judecătoriei Timișoara - aplicare amendă avocat V.C.. Se va
arhiva la dosarul personal al avocatului.
4. Se ia act de comunicarea din partea Tribunalului Timiș - aplicare amendă avocat B.C.. Se va
arhiva la dosarul personal al avocatului.
5. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de
20.11.2018, formulată de Domnul Avocat Iuhos Iosif Lenard.
6. Se constată că Actul de înființare CA Borca Lavinia, cu sediul profesional în Timișoara, str.
Francesco Griselini nr. 2, corp B, SAD 10, jud. Timiș este legal și statutar. Se autorizează
funcționarea CA Borca Lavinia, cu sediul profesional în Timișoara, str. Francesco Griselini nr. 2,
corp B, SAD 10, jud. Timiș.
7. Se constată că Actul de înființare CA Vigh Alexandra-Adela, cu sediul profesional în Sânandrei,
str. Garofiței nr. 20, jud. Timiș este legal și statutar. Se autorizează funcționarea CA Vigh
Alexandra-Adela, cu sediul profesional în Sânandrei, str. Garofiței nr. 20, jud. Timiș.
8. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul
Avocaților Incompatibili, formulată de Doamna Avocat Mureșan Corina Amalia (admisă INM).
9. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul
Avocaților Incompatibili, formulată de Domnul Avocat Ursulean Ștefan Alexandru (admis în
magistratură).
10.Se ia act de solicitarea de opinie legală privind calitatea procesuală activă a Cabinetului de
Avocat, cerere formulată de Doamna Avocat L.M.. Se constată că potrivit dispozițiilor Legii nr.

51/1995 republicată, Consiliul Baroului Timiș nu poate emite decizii interpretative ale
dispozițiilor legale. Se va emite răspuns în acest sens.
11.Se ia act de comunicarea din partea Curții de Apel Timișoara, privind amenda penală aplicată
Domnului Avocat C.S. (admitere acord de recunoaștere a vinovăției). Se va arhiva la dosarul
personal al avocatului.
12.Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare între Domnul Avocat R.O. și
S.A.G. – Cabinet de Avocat, constatându-se acesta îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.
51/1995 republicată și de Statutul Profesiei de Avocat.
13.Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între G.A.T. – Cabinet de Avocat și
D.S.L. - Cabinet de avocat, constatându-se că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de Legea
nr. 51/1995 republicată și de Statutul Profesiei de Avocat.
14.Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între P.A.F. – Cabinet de Avocat și
D.S.L. - Cabinet de avocat, constatându-se că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de Legea
nr. 51/1995 republicată și de Statutul Profesiei de Avocat.
15.Se aprobă cererea de înscriere pe Tabloul Avocaților incompatibili formulată de Domnul Flavius
Adelin Ionescu.
16.Se ia act de informarea privind Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în
perioada 06.11.2018 - 20.11.2018.
17.Se ia act de prezentarea proiectului de organizare a ședinței solemne a Consiliului Baroului
Timiș în luna ianuarie 2019.
18.Se constată că nu există avocați care să înregistreze restanțe la taxele și cotele profesionale.
19.Se desemnează consilier raportor Domnul Prodecan Avocat Cristian Banda, care va efectua
cercetarea disciplinară prealabilă la sesizarea formulată de F.T. a C. de C. T. - F. împotriva
Domnului Avocat C.B..
20.Se hotărăște exercitarea acțiunii disciplinare, la plângerea formulată de petenta T.M. împotriva
Doamnei Avocat C.B., însușindu-se Raportul întocmit de consilierul raportor, care va constitui
parte integrantă din hotărârea care se va pronunța.
21.Se hotărăște exercitarea acțiunii disciplinare, la plângerea formulată de petenta J.M. împotriva
Doamnei Avocat C.B., însușindu-se Raportul întocmit de consilierul raportor, care va constitui
parte integrantă din hotărârea care se va pronunța.
22.Se constată depunerea jurământului profesional de către:
22.1.Avocat Mureșan Corina Amalia - CA dr. Fanu Moca Adrian.
22.2.Avocat Șerb Bianca Mirabela - Valentin & Asociații SCA.
22.3.Avocat definitiv Flavius Ionescu.
23.Se ia act de informarea făcută de Domnul Consilier Avocat Cornel CUC privind situația
financiară a Baroului Timiș.
24.Se ia act de punctul de vedere exprimat de Baroul Dolj de susținere a poziției Baroului Timiș
privind accesul avocaților în sediul I.P.J. TIMIȘ, având asupra lor telefoane mobile.
25.Se ia act de situația neplății oficiilor pe luna septembrie 2018. Se constată că există o întârziere
de aproximativ 20 de zile la plată. Se vor iniția demersuri către instanțele de judecată și către
Ministerul de Justiție.

26.Se va publica pe site-ul Baroului Timiș un anunț referitor la prescripția dreptului de a încasa
sume de bani cuvenite din oficii, mai vechi de 3 ani de zile.
27.Se va publica pe website-ul Baroului o informare periodică privind faptele și abaterile
disciplinare pentru care Consiliul Baroului Timiș a hotărât exercitarea acțiunii disciplinare, iar
Comisia de Disciplină din cadrul Baroului Timiș a aplicat sancțiuni disciplinare.
28.Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 04.12.2018, ora 14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

