
HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 4/21.04.2015 

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 21.04.2015, 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 validează toate cele 21 de candidaturi depuse pentru calitatea de consilier în cadrul 

Consiliului Baroului Timiș, pentru alegerile din data de 28.04.2015, respectiv: 
- av. Cristian BANDA 
- av. Ciprian BARBUL 
- av. Marcela BAȘ 
- av. Călin BOT 
- av. Claudia CÂNDEA 
- av. Cristian CLIPA 
- av. Cornel CUC 
- av. Claudiau ILCĂU 
- av. Anton IUHASZ 
- av. Adina IZGIREAN 
- av. Camelia LASC 
- av. Laura MARTONOSY 
- av. Mugurel MITRAN 
- av. Cezar OBÂRȘIE 
- av. Mihaela ONIȚA MÂRȘU 
- av. Ionuț PAȘCA 
- av. Mihaela RĂDUCU ȚUGUI 
- av. Alin Daniel SOCOL 
- av. Cosmin TABĂRĂ AMÂNAR 
- av. Olivian ȚĂRAN 
- av. Lavinia TEC 

2. Se validează toate cele 3 candidaturi depuse pentru calitatea de membru în cadrul 
Comisiei de Disciplină, pentru alegerile din data de 28.04.2015, respectiv: 

- av. Ionuț PAȘCA 
- av. Adina Maria SOCOL 
- av. Cosmin TABĂRĂ AMÂNAR 

3. Întrucât numărul de candidaturi depuse pentru Comisia de Disciplină este mai mic decât 
numărul de locuri (7 membri ai Comisiei de Disciplină), iar pentru Comisia de Cenzori nu 
s-a depus nicio candidatură, se prelungește termenul de depunere a candidaturilor pentru 
calitatea de membru în cadrul Comisiei de Disciplină și, respectiv, de membru în cadrul 
Comisiei de Cenzori, până în data de 28.04.2015, candidaturile urmând a fi depuse 
inclusiv în ședința Adunării Generale Elective. 



4. Se stabilește procedura de organizare a Adunării Elective și procedura de vot, după cum 
urmează: 

- Se va întocmi un tabel cu toți avocații aflați în exercițiul profesiei din cadrul Baroului 
Timiș, conținând două coloane de semnături. Într-una dintre coloane se va semna pentru 
îndeplinirea cvorumului minim, iar în cea de-a doua se va semna pentru ridicarea 
buletinului de vot, ulterior constatării îndeplinirii cvorumului și înainte de începerea votării 
efective. Semnarea tabelelor respective se va realiza prin împărțirea avocaților pe litere (ex. 
A - D, E - H, I - L, M - P, R - T, U - Z). 

- Buletinele de vot vor fi tipărite de Baroul Timiș, conținând numele candidaților. În cazul 
alegerilor pentru Consiliul Baroului, fiecare alegător va încercui maxim 10 candidați, din 
totalul de 21. Încercuirea se va face asupra numărului de ordine al fiecărui candidat. 
Încercuirea a mai mult de 10 candidați, precum și neîncercuirea niciunui candidat, atrage 
anularea buletinului de vot. 

- În cazul alegerilor pentru Comisia de Disciplină, fiecare alegător va încercui maxim 7 
candidați, din totalul candidaților. Încercuirea se va face asupra numărului de ordine al 
fiecărui candidat. Încercuirea a mai mult de 7 candidați, precum și neîncercuirea niciunui 
candidat, atrage anularea buletinului de vot. 

- În cazul alegerilor pentru Comisia de Cenzori, fiecare alegător va încercui maxim 3 
candidați, din totalul candidaților. Încercuirea se va face asupra numărului de ordine al 
fiecărui candidat. Încercuirea a mai mult de 3 candidați, precum și neîncercuirea niciunui 
candidat, atrage anularea buletinului de vot. 

5. În temeiul prevederilor art. 11 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Serviciului de Asistență Juridică (SAJ) în Baroul Timiș, se suspendă de la programarea la 
asistența judiciară din oficiu pentru o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.05.2015, 
avocații Angelescu Roxana, Doandeș Malvica, Michnea Nela și Petrovici Lucian, ca 
urmare a depășirii plafonului maxim anual de 8.000 lei. 

6. Se aprobă contractul de formare profesională încheiat între av. stagiar Stoican Lucia 
Cristina Ștefania și dl. av. Boeru Eugen. 

7. Se ia act de schimbarea sediului profesional al Cabinetului de Avocat Râcu Ion, de la 
adresa Timișoara, Bd. Circumvalațiunii nr. 57, sc. A, ap. 1, jud. Timiș, la adresa 
Timișoara, str. Constantin cel Mare bl. A34, sc. A, ap. 8, jud. Timiș. 

8. Se ia act de încheierea contractului de colaborare între SCPA Speriusi și Asociații și av. 
Burdea Bogdan Aurelian. 

9. Se aprobă deschiderea sediului secundar al Cabinetului de Avocat Ghilerdea Ștefan, la 
adresa Timișoara, str. Iosif Nemoianu nr. 15, jud. Timiș. 

10. Se ia act de închiderea biroului de lucru al SCPA Dr. Ligia Cătuna și Asociații situat în 
localitatea Dumbrăvița, str. Neptun nr. 10, jud. Timiș. 

11. Se aprobă înființarea Cabinetului de Avocat Truț Darius, cu sediul în Sânnicolau Mare, 
str. Panselelor nr. 1, bl. A2, sc. A, et. 2, ap. 8, jud. Timiș. 

12. Se ia act de dizolvarea SCPA Călinescu, Mărgineanu. 



13. Se aprobă pensionarea Domnul Av. Câmpan Doru începând cu data de 01.05.2015 și 
continuarea activității. 

14. Se aprobă ridicarea suspendării Doamnei av. Ana Maria Bena. 

15. Se aprobă deschiderea Cabinetului de Avocat Bena Ana Maria, cu sediul profesional în 
Timișoara, str. Ghe. Lazăr nr. 40, bl. A2, sc. F, et. 5, ap. 17, jud. Timiș. 

16. Se împuternicește Domnul Consilier av. Banda Cristian să reprezinte Baroul Timiș în 
relația cu Banca LibraBank și, respectiv, Banca Volksbank, în vederea încheierii unor 
protocoale de colaborare, având ca obiect acordarea unor pachete de servicii dedicate 
liber-profesioniștilor. 

17. Se aprobă suspendarea din exercitarea profesiei a Doamnei av. Lazăr Ana, începând cu 
data de 01.05.2015. 

18. Se aprobă suspendarea din exercitarea profesiei a Doamnei av. Zgriban Oana Adriana, 
începând cu data de 01.05.2015. 

Decan, 
  Av. Valeriu RĂUȚĂ                     


