HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 27/19.11.2019
extras
Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 19.11.2019, 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
29.10.2019. 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 Hotărârea nr. 2/23.10.2019 a Adunării Generale a ADCONS AUTO S.R.L., prin
care Doamna Avocat Marian Manuela Adelina devine administrator al societății, cu puteri
limitate. Se ia act de depunerea Actului constitutiv actualizat al ADCONS AUTO S.R.L..
4. Se ia act de încheierea Convenției de conlucrare profesională dintre CA Uduli Nenad și CA
Voinea Iulia Ioana.
5. Se repartizează către SAJ Timiș cererea formulată de Doamna avocat Datu Aurora Bienvenue
de soluționare a unor incidente privind asistența judiciară din oficiu în procesul penal. Se vor
înștiința și instanțele de judecată din județul Timiș.
6. Se admite cererea de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili începând cu data de
01.12.2019, fomulată de Domnul Avocat Băran Vlad Radu (admis în magistratură).
7. Se aprobă cererea de intrare în concediu de creștere copil până la vârsta de 2 ani, începând cu
data de 01.11.2019, formulată de Doamna Avocat Popescu Andra Georgiana.
8. Se aprobă cererea de retragere definitivă prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei de avocat
începând cu data de 10.01.2020, formulată de Domnul Avocat Huma Mircea.
9. Se aprobă cererea de reluare a activității începând cu data de 01.12.2019, formulată de Doamna
Avocat Monica Boeru (încetarea concediului de creștere copil până la vârsta de 2 ani).
10.Se ia act de încheierea Contractului de grupare a cabinetelor de avocat CA Gomboș Carmen
Adina, CA Neag Silvia Lucia și CA Bâte Bogdan.
11.Se ia act de adresa transmisă de SCPA Speriusi-Vlad, Sasu & Asociații de depunere înscrisuri
modificare structură societate și solicitare respectare protecția datelor cu caracter personal,
modificările operate urmând a fi evidențiate.

12.Se aprobă cererea de suspendare a activității de avocat începând cu data de 01.12.2019,
formulată de Doamna Avocat Tripșa Andreea Roberta.
13.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat în vederea efectuării
concediului de creștere și îngrijire a copilului, formulată de Doamna Avocat Iliescu Ana Maria,
începând cu data de 19.11.2019.
14.Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CA Dr. Fanu-Moca
Adrian și Avocat Grega Vasile Cristian.
15.Se aprobă cererea de retragere definitivă prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei de avocat
începând cu data de 31.12.2019, formulată de Domnul Avocat Doboș Grigore.
16.Se repartizează către SAJ Timiș sesizarea formulată de Domnul Avocat Simuț Glad privind
reducere onorariu avocațial la oficii. Se vor înștiința și instanțele de judecată din județul Timiș.
17.Se aprobă cerere de schimbare a adresei sediului profesional al CA Marișescu Roman Gabriel,
constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA Marișescu Roman
Gabriel, la adresa Timișoara, str. Francesco Griselini nr. 1, ap. 1, jud. Timiș.
18.Se aprobă cererea de înscriere pe lista avocaților care pot fi numiți curatori formulată de
Doamna Avocat Oros Cristina Mariana, pentru Judecătoria Lugoj și Judecătoria Făget.
19.Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și informarea privind activitatea în
perioada 29.10.2019 - 19.11.2019.
20.Se ia act de informarea privind participarea la ședința Comisiei Permanente a UNBR din data
de 08.11.2019 și, respectiv, de informarea privind participarea la ședința Consiliului UNBR din
data de 09.11.2019.
21.Se ia act de Adresa din partea UNBR privind petiția formulată de petentul S.A.M. împotriva
Domnului Avocat F.K. Se va emite răspuns conform prevederilor legale și statutare.
22.Se ia act de Adresa din partea UNBR privind petiția formulată de petentul M.C.C. împotriva
Domnului Avocat F.K. Se va înainta consilierului raportor desemnat de Consiliul Baroului
Timiș. Se aprobă cererea de abținere formulată de Domnul Avocat Ionuț Pașca. Se desemnează
în calitate de consilier raportor, Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. Stănilă, care va efectua
cercetarea disciplinară prealabilă.
23.Se clasează sesizarea formulată de petentul S.A.M. împotriva Domnului Avocat F.K., însușinduse raportul întocmit de consilierul raportor, care va constitui parte integrantă a hotărârii
pronunțate și se va comunica părților și persoanelor interesate, conform Statutului Profesiei de
Avocat.
24.Se desemnează în calitate de consilier raportor Domnul Avocat Ionuț Pașca, care va efectua
cercetarea disciplinară prealabilă la sesizarea din partea DIICOT Structura centrală, privind
comportamentul Doamnei Avocat C.O..
25.Se ia act de depunerea jurământului profesional în fața Consiliului Baroului Timiș de către
următorii avocați stagiari:
25.1.Avocat stagiar BURESCU Ancuța Daniela - CA Huțanu Marinel.
25.2.Avocat stagiar OLTEAN Mădălina Lorena - CA Marian Ardelean.
25.3.Avocat stagiar FILIP Florin - SCA Iuhasz & Asociații, Avocat Anton Iuhasz.
26.Se ia act de informarea făcută de contabilul-șef al Baroului Timiș privind indicatorii financiari ai
Baroului Timiș.
27.Se avizează cererea formulată de Doamna Zuba Dalina-Florina, admisă în profesia de avocat
sesiunea septembrie 2019, înscrisă la Baroul Timiș, prin care solicită înscrierea pe Tabloul
Avocaților (stagiari) din Baroul București, care va fi transmisă împreună cu dosarul candidatului,
Baroului București.

28.Se avizează cererea formulată de Doamna Cărăvan Luiza Cristina, admisă în profesia de avocat
sesiunea septembrie 2019, înscrisă la Baroul Timiș, prin care solicită înscrierea pe Tabloul
Avocaților (stagiari) din Baroul Gorj, care va fi transmisă împreună cu dosarul candidatului,
Baroului Gorj.
29.Se avizează cererea formulată de Doamna Enache Mirela, admisă în profesia de avocat sesiunea
septembrie 2019, înscrisă la Baroul Timiș, prin care solicită înscrierea pe Tabloul Avocaților
(stagiari) din Baroul Olt, care va fi transmisă împreună cu dosarul candidatului, Baroului Olt.
30.Se ia act de Adresa transmisă de Ministerul Justiției privind desemnarea unui avocat în dosarul
având ca obiect obținere pensie de întreținere de la debitorul L.C.. Se vor efectua demersurile
care se impun.
31.Se aprobă cererea de schimbare a adresei sediului secundar al SCPA Marian, Popa și Asociații,
începând cu data de 01.11.2019, constatând că este legală și statutară. Se autorizează
funcționarea sediului secundar al SCPA Marian, Popa și Asociații, începând cu data de
01.11.2019, la adresa Timișoara, Bd. Revoluției 1989 nr. 11, et. 1, ap. 9, jud. Timiș.
32.Se ia act de Răspunsul primit din partea Curții de Apel Timișoara privind situația referatelor și
borderourilor având ca obiect onorarii cuvenite pentru asistența judiciară din oficiu - mandate
europene. Se vor sesiza organele competente, respectiv Ministerul Justiției, Ministerul Public,
UNBR.
33. Se ia act de informarea prezentată de Domnul Avocat Ciprian Barbul privind situația numirilor
de curatori în procesele civile și obligativitatea prezenței curatorului avocat în procesul civil. Se
va efectua o adresă către instanțele de judecată din județul Timiș, pentru a obține un punct de
vedere privind aplicarea unitară a dispozițiilor legale în ceea ce privește prezența fizică a
curatorului în fața instanței la termenul de judecată. Se va solicita aplicarea Protocolului din
14.02.2019 și în cauzele în care obligația de plată a curatelei este în sarcina unui particular.
34.Se respinge cererea formulată de Domnul Valentin Busuioc - reporter Lumea Justiției de
comunicare a acțiunii la Inspecția Judiciară și a adresei către conducerea Tribunalului Timiș,
precum și a rechizitoriului prin care a fost refuzată acordarea onorariului către un avocat care
asista un martor, cu motivarea că o conduită contrară, respectiv comunicarea acestora, ar crea
un dezechilibru în ceea ce privește poziția și mijloacele similare de apărare și reacție ale
judecătorului în cauză și ar putea influența procedura de cercetare a plângerii. De asemenea, se
reține, în ceea ce privește comunicarea rechizitoriului, caracterul nepublic al urmăririi penale.
35.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 03.12.2019, începând
cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș.
36.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.
37.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

