HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 19/09.10.2018
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 09.10.2018, 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 18.09.2018. 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 din partea IPJ Timiș de comunicare relații privind pe P.S.A.. Se va emite
răspuns.
4. Se constată că cererea de schimbare sediu profesional formulată de CA Simon Cristina
Alexandra, noua adresă fiind în Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 2, jud. Timiș este legală
și statutară. Se autorizează funcționarea CA Simon Cristina Alexandra, la adresa Timișoara, str.
Nicu Filipescu nr. 4, ap. 2, jud. Timiș.
5. Se constată că cererea de schimbare sediu profesional formulată de CA Andrei Mihai
Constantin, noua adresă fiind în Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 2, jud. Timiș este legală
și statutară. Se autorizează funcționarea CA Andrei Mihai Constantin, la adresa Timișoara, str.
Nicu Filipescu nr. 4, ap. 2, jud. Timiș.
6. Se constată că cererea de schimbare sediu profesional formulată de CA Andrei Iulian, noua
adresă fiind în Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 2, jud. Timiș, este legală și statutară. Se
autorizează funcționarea CA Andrei Iulian, la adresa Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 2,
jud. Timiș.
7. Se constată că cererea de schimbare sediu profesional formulată de CA Surdea Hernea Adina
Dacia, noua adresă fiind în Timișoara, str. Ion Slavici nr. 99, jud. Timiș, începând cu data de
01.11.2018, este legală și statutată. Se autorizează funcționarea CA Surdea Hernea Adina
Dacia, la adresa Timișoara, str. Ion Slavici nr. 99, jud. Timiș, începând cu data de 01.11.2018.
8. Se constată că cererea de modificare denumire cabinet de avocat din Mihăilescu Diana în
Sporea Diana, ca urmare a schimbării numelui de familie al avocatului titular, prin căsătorie este
legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA Sporea Diana.

9. Se constată că cererea de modificare denumire cabinet de avocat din Ionașc Ionela în Marcu
Ionela, ca urmare a schimbării numelui de familie al avocatului titular prin căsătorie este legală
și statutară. Se autorizează funcționarea CA Marcu Ionela.
10.Se constată că cererea de modificare denumire cabinet de avocat din Ruva Călina în
Ungureanu-Ruva Călina, ca urmare a schimbării numelui de familie al avocatului titular prin
căsătorie este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA Ungureanu-Ruva Călina.
11.Se ia act de Convenția de conlucrare profesională încheiată între CA C.A. și CA R.T..
12.Se constată că cererea de înființare sediu secundar al GALU ȘI ASOCIAȚII SCA, la adresa
Timișoara, Piața Ionel I. C. Brătianu nr. 4, sc. A, ap. 1, jud. Timiș este legală și statutară. Se
autorizează funcționarea sediului secundar al GALU ȘI ASOCIAȚII SCA, la adresa Timișoara,
Piața Ionel I. C. Brătianu nr. 4, sc. A, ap. 1, jud. Timiș.
13.Se respinge cererea formulată de Domnul Avocat F.K. de solicitare relații privind personalitatea
juridică a formelor de exercitare a profesiei de avocat, aceasta fiind reglementată de lege și de
statut.
14.Se aprobă cererea de transfer din Baroul Olt în Baroul Timiș, formulată de Domnul Avocat
Mircea Reștea.
15.Se constată că cererea de înființare a CA Mircea Reștea, cu sediul în Timișoara, str. Ion Barac
nr. 11, ap. 2, jud. Timiș este legală și statutară. Se autorizează funcționarea CA Mircea Reștea,
cu sediul în Timișoara, str. Ion Barac nr. 11, ap. 2, jud. Timiș.
16.Se admite cererea de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de
Doamna Avocat stagiar Bozdogescu Laura Mădălina (înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de
06.12.2016), sub rezerva avizării ei de către INPPA Timișoara.
17.Se admite cererea de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA, formulată de
Doamna Avocat stagiar Teslovici Raluca Adriana (înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de
01.02.2017), sub rezerva avizării ei de către INPPA Timișoara.
18.Se ia act de informarea privind deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în
perioada 18.09.2018 - 09.10.2018.
19.Se ia act de noua funcționalitate a platformei interne, care permite transmiterea automată a
declarației de venit în căsuța de poștă electronică a CAA Filiala Timiș. Se ratifică plata facturii în
cuantum de 700 de lei. Suma va fi suportată în cote egale de Baroul Timiș și de CAA Filiala
Timiș. Se descarcă de răspundere Decanul Baroului Timiș.
20.Se aprobă contractarea unui concert de pian susținut de pianistul Teo Milea pentru evenimentul
Ziua Baroului Timiș din anul 2020, pentru onorariul de 2.000 euro, la care se adaugă costul
biletului de avion pe relația Canada - România și retur, precum și costul închirierii pianului
pentru susținerea concertului. Se mandatează Decanul Baroului Timiș să gestioneze acest
proiect.
21.Se clasează plângerea formulată de petentul M.D. împotriva Domnului Avocat U.H.Ș.,
însușindu-se propunerea formulată de consilierul raportor. Raportul întocmit va constitui parte
integrantă din hotărârea pronunțată.
22.Se aprobă cererea de transfer din Baroul Timiș în Baroul Mehedinți, formulată de Domnul
Avocat Cosmin Panduru.

23.Se modifică Regulamentul SAJ, în sensul în care avocații programații de serviciu la urmărire
penală sau la instanța de judecată, care nu răspund la telefon sau nu se prezintă în ziua în care
sunt programați, în fața organului judiciar, la solicitarea acestuia, la propunerea coordonatorului
SAJ Timiș vor fi sancționați cu neprogramarea la oficii pentru 3 luni de zile, începând cu luna
următoare celei în care au săvârșit abaterea descrisă mai sus. La a doua neprezentare în aceleași
condiții, avocații în cauză vor fi sancționați cu neprogramarea la oficii pentru 6 luni de zile,
începând cu luna următoare celei în care au săvârșit abaterea descrisă mai sus. Sancțiunea va fi
aplicată imediat, urmând a fi ratificată de Consiliul Baroului Timiș în ședința imediat următoare
datei de la care se aplică sancțiunea respectivă.
24.Se ia act de cererea de comunicare relații despre SCPA S.-V., S. & A.. Se va emite răspuns.
25.Se aprobă cererea de sponsorizare cu suma de 5.000 lei a echipei de fotbal BAROUL TIMIȘ
pentru participarea la Turneul aniversar organizat de Baroul Alba în luna noiembrie 2018.
26.Se aprobă organizarea unui Turneu de fotbal în perioada 21.06.2019 - 23.06.2019, cu ocazia
Zilei Avocatului 2019. Detaliile și programul complet vor fi stabilite ulterior.
27.Se aprobă încheierea parteneriatului de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de
învăţământ preuniversitar, cu INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ.
28.Se hotărăște a nu se susține propunerea de modificare a legii armelor și munițiilor, în scopul
acordării avocatului dreptului de a purta armă de foc.
29.Se emite o solicitare către conducerea Judecătoriei Lugoj, spre știință și Tribunalului Timiș, prin
care se va solicita aplicarea dispozițiilor legale în vigoare în ceea ce privește poziția avocatului și,
respectiv, a procurorului, în sala de ședință.
30.La solicitarea U.N.B.R., se desemnează Domnul Avocat Radu Odangiu să reprezinte interesele
UNBR în dosar nr. 1.985/115/2018.
31.La solicitarea U.N.B.R., se desemnează Domnul Avocat Dan Doroga să reprezinte interesele
UNBR în dosar nr. 1.799/115/2018, cu termen la data de 17.10.2018, pe rolul Curții de Apel
Timișoara.
32.Se ia act de cererea de concediu formulată de Domnul Avocat Aurelian OPRE. Se va emite
adeverința solicitată.
33.Se ia act de titlul executoriu emis. Se va achita suma de bani stabilită, în cuantum de 50 de lei.
34.Se ia act de Adresa DCAJ conținând propunerea de modificare a Protocolului în cauzele penale
din oficiu. Se repartizează Domnilor Avocați Ciprian Barbul și Ionuț Pașca, care vor prezenta un
punct de vedere în ședința din data de 23.10.2018.
35.Se ia act de adresa transmisă de UNBR, conținând apelul privind dezvoltarea avocaturii pro
bono.
36.Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 23.10.2018, ora 14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

