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Subsemnatul, Tabdrd Am6nar Cosmin Gabriel, domiciliat in Timigoara,

strada Eduard Pamfil nr.9, judet Timis, avocat definitiv din anul 2003, cu intrare in

avocatura din anul 2001, in Baroul Bucuresti, membru al Baroul Timis din anul

zOtO, datorita faptului ca indeplinesc conditiile de eligibilitate pentru a fi membru
al Consiliului Baroului Timis, prevdzute in regulamentul adoptat de catre Baroul

Timig, imi exprim intenlia de a candida pentru un loc de consilier la alegerile.care

vor avea loc la Adunarea Generala.
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Subsemnatul, Tabdrd AmAnar Cosmin Gabriel, dffi dobandit calitatea de

avocatin anul 2OOO, cu intrare efectiva in profesie la data de 01.01.200'J., in cadrul

Baroului Bucuregti, iar in anul 2003 am devenit avocat definitiv in cadrul aceluiasi

Barou.

in anul 2OIO, ca urmare a faptului ca majoritatea activitdlii mele se

desfagura la Timigoara, fiind 9i ndascut aici, mi-am facut transferul in cadrul

acestui Barou.

Doresc sd md implic in activitatea Baroului Timig, prin aportul meu la

implementarea programelor 9i a ideilor pe care le am pentru imbundtatirea
activit5lii noastre profesionale gi a condiliilor in care ne desfasuram munca de zi

cu zi.

Av6nd o experien[5 de 15 ani in profesie, de multe ori am int6lnit situatii in

care avocalii sunt pusi in situalii neplacute in relaliile cu instituliile statului,

ajungand pana la a nu-si putea indeplini mandatul sau indeplinindu-l intr-un mod

incomplet.

Pe de alti parte, respectul gi imaginea avocatului nu este intocmai cum s-ar

cuveni din partea reprezentanliilor instituliilor statului gi a cetSlenilor, fapt care

md determind sd incerc a md implica major in schimbarea acestor opinii.

Concret, doresc un parteneriat corect, de respect reciproc cu Judecatoria,

Tribunalul, Curtea De Apel, Penitenciar, Parchete, Politie si alte institutii,

parteneriat in urma caruia avocatul sd fie tratat cu respect gi de pe pozilie de

egalitate, fiind un partener al principiului aflarii adevdrului 9i nu doar un

reprezentant nesemnificativ al unui justiliabil.
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Doresc respect intre avocali, precum gi sanctionarea tuturor celor care aduc
atingere onoarei acestei profesii.

Doresc transparenta totala in tot ceea ce se intampla in relafia Barou gi

avocati, precum gi o lqgitura mai bund intre avocalii tineri 9i cei cu experien!5.

Sigur cd toate acestea nu le voi putea face singur ci impreund cu restul
echipei de consilieri care va fi aleasa. Candidatura mea nu este una personald ci

una pentru niste principii pertinente ale profesiei noastre, scopul fiind
imbundtdlirea intregii activitSli de avocat.
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