
HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 44/21.12.2016 

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 21.12.2016, conform prevederilor art. 56 
alin. 2 lit. a), art. 57 din Legea nr. 51/1995 republicată și, respectiv, art. 73 alin. 3 din Statutul 
Profesiei de Avocat, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
1. Se modifică și completează Regulamentul de organizare și funcționare a Baroului Timiș și a 

Consiliului Baroului Timiș după cum urmează, măsurile aplicându-se începând cu prima ședință 
de consiliu a anului 2017: 
1.1.ordinea de zi a fiecărei ședințe de Consiliu se va transmite membrilor Consiliului cu cel 

târziu 3 zile înainte de ședința de consiliu și se va publica pe site-ul Baroului Timiș, cel mai 
târziu cu 1 zi înaintea ședinței. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor 
Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului, de la 
momentul transmiterii acesteia către membrii Consiliului și până la ora ședinței; nu se vor 
publica pe site-ul Baroului Timiș aspectele care țin de persoana avocatului, de starea civilă a 
acestuia, de probleme care nu interesează profesia de avocat. Se va structura ordinea de zi în 
funcție de modalitatea de publicare, făcându-se mențiune cu privire la faptul că toate 
aspectele nepublicate pot fi consultate la sediul Baroului Timiș; 

1.2.orice avocat interesat poate participa în calitate de invitat la ședințele Consiliului Baroului 
Timiș, pentru susținerea sau dezbaterea cererii/adresei/problemei sesizată de acesta. 
Avocatul nu va putea participa la dezbaterea aspectelor/problemelor care nu îl vizează și nu 
vizează profesia de avocat și nici la deliberări și vot; 

1.3.orice cerere care intră în competența Decanului, va primi răspuns în termen de maxim 48 
de ore; 

1.4.Prodecanul Baroului Timiș va avea exact aceleași atribuții ca și Decanul Baroului Timiș, 
putându-le exercita nemijlocit ori de câte ori trebuința o va cere, în absența Decanului; 

1.5.se stabilește un program de audiențe la sediul Baroului Timiș, pentru Decan și Prodecan; 
acesta va fi afișat pe site-ul www.baroul-timis.ro și la sediul Baroului Timiș; 

1.6.toate hotărârile adoptate de Consiliul Baroului vor fi publicate pe site-ul Baroului Timiș, într-
un termen de maxim 5-7 zile calculat de la data ședinței în care au fost adoptate; 

1.7.procesul-verbal de ședință va fi transmis tuturor membrilor Consiliului Baroului Timiș prin 
e-mail și va fi supus ratificării în ședința care urmează. Necomunicarea de către membrii 
Consiliului, în termen de 48 de ore de la recepționarea procesului-verbal prin e-mail, a 
obiecțiunilor față de conținutul acestuia, echivalează cu acceptarea și însușirea formei 
transmise a procesului-verbal de ședință; 

1.8.procesul-verbal se va păstra în mapa de procese-verbale, la sediul Baroului Timiș, semnat de 
fiecare membru al Consiliului Baroului Timiș prezent la ședința respectivă. Nesemnarea 
procesului-verbal, în condițiile recepționării acestuia prin e-mail, neformulării de obiecțiuni 
și ratificării procesului-verbal în ședința de consiliu, nu afectează valabilitatea acestuia; 

1.9.adresele de email ale membrilor Consiliului Baroului Timiș sunt cele comunicate la 
secretariatul baroului; orice modificare se anunță prin orice modalitate secretariatului 
baroului, în termen de 48 de ore, sub sancțiunea neluării ei în seamă; 

1.10.votul exprimat de membrii consiliului prin e-mail, conform Regulamentului, va fi valabil 
numai dacă va fi exprimat de pe adresa comunicată și înscrisă în Regulament; 

1.11.procesele-verbale, ordinea de zi a fiecărei ședințe, vor putea fi redactate de pe calculatoare/
laptopuri personale ale membrilor Consiliului Baroului Timiș. 

http://www.baroul-timis.ro


2. În ceea ce privește operarea site-ului Baroului Timiș: 
2.1.corespondența recepționată de la UNBR, INPPA, CAA și care privește exercitarea profesiei 

de avocat, se va publica deîndată pe site-ul baroului, în vederea aducerii la cunoștința 
avocaților din Baroul Timiș; 

2.2.se va insera o secțiune intitulată activitatea Decanului, care va fi funcțională de la momentul 
modificării site-ului; 

2.3.se va insera pe site-ul Baroului Timiș o secțiune sau se va crea un blog independent, 
securizat, accesibil exclusiv membrilor Baroului Timiș care își propune să colecteze opiniile 
exprimate de avocați și de alți specialiști ai dreptului, în legătură cu practica judiciară de la o 
anumită instanță sau parchet, pe o temă dată, în legătură cu problemele teoretice de interes 
pentru avocați, precum și cu modificările legislative intervenite în domeniile de activitate de 
interes pentru avocați; aceasta va fi funcțională de la momentul modificării site-ului. 

3. Se aprobă mutarea calculatoarelor și imprimantelor recent înlocuite, de la sediul Baroului Timiș, 
în spațiul utilizat în incinta Palatului Dicasterial, în vederea utilizării acestora pentru consultare 
baze de date, printare documente și alte asemenea activități, de către avocați. Calculatoarele și 
imprimantele vor fi predate în gestiune angajatei Baroului Timiș (de la xerox), fără consumabile. 

4. Orice plată mai mare de 1.000 lei se va putea efectua de Baroul Timiș numai după aprobarea ei 
prin hotărâre de Consiliu. 

5. Se reorganizează Departamentele Consiliului Baroului Timiș, după cum urmează: 
5.1.Departamentul Reprezentare și Colaborare instituțională - Decan Av. dr. Sergiu I. 

STĂNILĂ și Prodecan Av. Cristian BANDA; 
5.2.Departamentul Secretariat-Administrativ - Decan Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ și Prodecan 

Av. Cristian BANDA; 
5.3.Departamentul Răspundere disciplinară - Consilier Av. Ionuț PAȘCA, Consilier Av. Călin 

BOT, Consilier Av. Ciprian BARBUL; Prodecan Av. Cristian BANDA; plângerile și petițiile 
formulate împotriva avocaților vor putea fi repartizate și altor consilieri raportori, în funcție 
de gradul de încărcare al celor 4 consilieri care fac parte din departamentul respectiv; 

5.4.Departamentul SAJ (Serviciul de Asistență Juridică) - Consilier Av. Anton IUHASZ și 
Consilier Av. Ciprian BARBUL;  

5.5.Departamentul Apărarea Reputației Profesionale a Avocatului - Decan Av. dr. Sergiu I. 
STĂNILĂ, Consilier Av. Ionuț PAȘCA, Consilier Av. Călin BOT; 

5.6.Departamentul Litigii și Arbitraj profesional - Consilier Av. dr. Florina POPA și Consilier 
Av. dr. Cristian CLIPA; 

5.7.Departamentul Investiții și gestionarea patrimoniului - Consilier Av. Cornel CUC și 
Consilier Av. Mugurel MITRAN; 

5.8.Departamentul Relații internaționale - Decan Av. dr. Sergiu STĂNILĂ și Consilier Av. dr. 
Cristian CLIPA; 

5.9.Departamentul Proiecte europene - Consilier Av. Olivian ȚĂRAN și Consilier Av. Ionuț 
PAȘCA; 

5.10.Departamentul Învățământ profesional, relația cu INPPA și cu mediul universitar -
Consilier Av. dr. Lavinia TEC și Consilier Av. dr. Florina POPA; 

5.11.Purtător de cuvânt al Baroului Timiș: Consilier Av. Olivian ȚĂRAN. 
6. Se ia act de situația financiară a Baroului Timiș, prezentată de Domnul Consilier Av. Cornel 

CUC. 
7. Se ia act de Raportul privind organizarea evenimentului Serbare de Crăciun 2016, întocmit de 

Domnul Prodecan Av. Cristian BANDA. 
8. Se aprobă rezilierea Contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 14.01.1998 cu 

Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A., având ca obiect produsul informatic LEGIS., 
contract încheiat inițial cu CAA Filiala Timiș și novat ulterior prin Contractul de Novație prin 
schimbare de debitor nr. 349/19.04.2005 (CAA Filiala Timiș către Baroul Timiș). Notificarea de 
reziliere va respecta prevederile legale și contractuale. 



9. Se va publica pe site-ul baroului prezentarea aplicației AVOAPP - aplicație gestiune activitate 
pentru avocați. 

10. Se aprobă înnoirea polițelor de asigurare imobile (sediul Baroului Timiș, Vila Avocaților). Se va 
solicita o ofertă de preț pentru valoarea echipamentelor electronice de la sediul Baroului, care să 
includă aparatura achiziționată în anul 2016, care face ca valoarea asigurată anterior să crească. 
Această nouă ofertă va fi transmisă consilierilor prin email și va fi votată prin această modalitate 
(email). Se mandatează Domnul Consilier Av. Mugurel MITRAN să reprezinte Baroul Timiș în 
relația cu asigurătorul ALLIANZ-ȚIRIAC ASIGURĂRI, putând semna contractul de asigurare 
bunuri mobile și imobile. 

11. Se aprobă plata sumei de 1.000 lei conform factură nr. 25/20.12.2016, reprezentând amenajare 
interior sediu Baroul Timiș (randări). 

12. Se aprobă restituirea către S.C. WORLD PREST S.R.L. a garanției de bună execuție de 
1.170,93 lei și către THERMOINOX a garanției de bună execuție de 918,80 lei, constatându-se 
îndeplinirea prevederilor contractuale. 

13. Se aprobă oferta de reevaluare imobiliară fiscală pentru sediul Baroului Timiș și pentru Vila 
Avocaților, în cuantum total de 2.500 lei + TVA - evaluator Mihail PEEV. 

14. Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei pentru program artistic la Balul Avocaților, organizat de 
Opera Română Timișoara/Teatrul Național Timișoara. 

15. Se aprobă acordarea de prime de Crăciun pentru angajații Baroului, în cuantum net de 500 
lei / persoană, cu excepția angajatei de la Biroul Lugoj, care va primi o primă netă de 200 lei /
persoană, întrucât are încheiat un contract de muncă cu timp parțial. 

DECAN, 
Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ 


