HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 24/04.12.2018
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 04.12.2018, 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 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 procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 20.11.2018. 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 cererea de întrerupere din exercitarea profesiei, formulată de Doamna Avocat
Filipescu Nela Pușa, începând cu data de 22.11.2018.
4. Se ia act de solicitarea opiniei legale - Doamna Avocat L.M.. Se va emite răspuns în sensul
prevederilor legale și statutare.
5. Se aprobă cererea de ridicare a măsurii suspendării formulată de Domnul Avocat Colcea Mihai
Alexandru.
6. Se aprobă cererea de schimbare adresă birou de lucru al CA Dornean Păunescu Raluca Laura,
de la adresa Timișoara, str. Brândușei nr. 5, ap. 1, jud. Timiș, la adresa Sat Bucovăț, str.
Câmpului Remetea Mare nr. 541, jud. Timiș.
7. Consiliul Baroului Timiș se sesizează din oficiu privind săvârșirea unei abateri disciplinare,
având în vedere sesizarea din partea Penitenciarului Timișoara privind conduita profesională a
Doamnei Avocat L.B.. Se desemnează Domnul Consilier Avocat Ionuț Pașca în calitate de
avocat raportor.
8. Se ia act de schimbarea sediului profesional al Avocatului Bogdan Ciorogariu, noua adresă fiind
Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 2, jud. Timiș.
9. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre SCPA M.& A. și
Domnul Avocat B.I.C..
10. Se aprobă cererea de reluare activitate începând cu data de 10.01.2019, formulată de Doamna
avocat Cristina Anca Dolog.

11. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul
Avocaților Incompatibili (admis INM) - Avocat Leonte Cătălin Ionuț.
12. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul
Avocaților Incompatibili (admis INM) - Avocat Covaciu Raul.
13. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul
Avocaților Incompatibili (admis INM) - Avocat Gaiță Dumitru Lucian.
14. Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe Tabloul
Avocaților Incompatibili (admis INM) - Avocat Pop Ioana.
15. Se clasează plângerea formulată de petentul V.T. împotriva Domnului Avocat V.R., ca
nefondată, însușindu-și propunerea efectuată de consilierul raportor. Raportul întocmit
constituie parte integrantă din hotărârea care se va pronunța.
16. Se ia act de Convenția încheiată între Avocat G.D.L. și CA C.A.R..
17. Se ia act de Adresa Judecătoriei Timișoara de amendare a avocatului oficiu B.B.. Se va arhiva la
dosarul personal al avocatului în cauză.
18. Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 20.11.2018 04.12.2018
19. Se constată depunerea jurământului de către următorii avocați (cu indicarea avocaților/
formelor de exercitare a profesiei îndrumători):
19.1.Avocat Iulia Lucaci-Țundrea - SCA ȚUNDREA ȘI ASOCIAȚII.
19.2.Avocat Ioana Pop - CA POPA FLORINA.
19.3.Avocat Gabriel Sztrava - CA Covaci Răzvan.
19.4.Avocat Cătălin Leonte - CA Clipa Cristian.
19.5.Avocat Dennis Serafin - CA Cândea Claudia.
19.6.Avocat Covaciu Raul - CA Clipa Cristian.
20. Se aprobă încheierea contractului cu WOLTERS KLUWER pentru abonamentul SINTACT
pe o durată de 1 an de zile, respectiv pentru anul 2019, la prețul de 14.208 lei + TVA, conform
ofertei transmise. Vor fi publicate pe site-ul Baroului Timiș anunțuri privind încheierea acestui
contract.
21. Se respinge solicitarea Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara de
acordare burse pentru anul universitar 2018/2019.
22. Se hotărăște sesizarea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din
Senatul României în problema IPJ Timiș, acces avocați telefoane mobile.
23. Se aprobă modificarea Regulamentului SAJ, modificările intrând în vigoare începând cu data de
01.01.2019. Regulamentul modificat va fi republicat pe site-ul www.baroul-timis.ro.
24. Se aprobă sponsorizarea Corului Avocaților cu suma de 3.000 lei. La solicitarea
reprezentantului Corului Avocaților, suma de bani se acordă și va fi virată în contul Asociației
Prieteni pentru Autism, CIF 39302985, cont bancar UniCredit
RO10BACX0000001632133001, cu sediul în Timișoara, Aleea Aurel Ciupe bl. B107, sc. A, et.
4, ap. 9, jud. Timiș.
25. Se aprobă achiziția de obiecte pentru Garderoba din Palatul Dicasterial, prezentate în ședință.
Se mandatează Domnii Consilieri Avocat Anton IUHASZ și Avocat Mugurel MITRAN pentru
această achiziție.

26. Se aprobă publicarea de anunțuri privind utilizarea de către avocații interesați a căsuțelor de
depozitare din incinta Garderobei din Palatul Dicasterial.
27. Se aprobă mutarea și găzduirea www.baroul-timis.ro și platforma internă pe un server dedicat.
Se mandatează Decanul Baroului Timiș pentru a gestiona această activitate.
28. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 18.12.2018, ora
14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

