
HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 4/28.02.2017 

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 28.02.2017, 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 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. 
2. Se ratifică procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 14.02.2017. 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 aprobă înființarea Cabinetului de Avocat Iana Laura, cu sediul profesional în Timișoara, str. Miorița 
nr. 10, bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Timiș, începând cu data de 01.03.2017. 

4. Se aprobă reluarea activității profesionale de către Doamna Av. Iana Laura, începând cu data de 
01.03.2017, după efectuarea concediului pentru creșterea copilului. 

5. Se aprobă suspendarea la cerere din profesia de avocat a Domnului Av. D.M.. 
6. Se ia act de încheierea Contractului de conlucrare profesională între Cabinete Asociate de Avocați P. & P. 
și Cabinetul de Avocat P.A.I.. 

7. Se ia act de schimbarea adresei sediului profesional al Cabinetului de Avocat Marinescu Corina, noua 
adresă fiind în Timișoara, Bd. Revoluției 1989 nr. 4, et. 4, ap. 16, jud. Timiș. 

8. Se aprobă înscrierea în Registrul curatorilor judiciari a Domnului Av. Dorin Danciu. 
9. Se aprobă Cererea formulată de Doamna Av. Mușătoiu Elena Rodica de afișare la sediul Baroului Timiș 
și în Palatul Dicasterial, în spațiul utilizat de Baroul Timiș, a unui anunț privind închirierea/predarea 
biroului profesional. 

10. Se validează aprobarea de către Decanul Baroului Timiș a cererii de studiere a arhivei Baroului Timiș 
formulată de Domnul Av. Lazăr Gruneanțu. 

11. Se ia act de informarea din partea Domnului Av. C.S. privind anularea amenzii judiciare aplicate de către 
Pocuror C.I.L. de la Parchetul Judecătoriei Timișoara. Se vor efectua demersuri pentru verificarea 
legalității situației prezentate, din perspectiva respectării drepturilor și obligațiilor avocatului. 

12. Se ia act de informarea din partea Doamnei Av. A.P. privind dosarul cu apelant debitorul M.Ș.T., intimați 
D.L.M., în reprezentarea minorei M.A.M.L. și M.P.T.. 

13. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între Cabinetul de Avocat L.M.L. și Av. C.B.L.. 
14. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între Cabinetul de Avocat L.M.L. și Av. C.B.L.. 
15. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare între Cabinetul de Avocat D.D. și Av. 

A.C.. 
16. Se validează Contractul de colaborare încheiat între Av. stagiar Reiss Renata și Cabinetul de Avocat 

Huțanu Luminița. 
17. Se validează Contractul de colaborare încheiat între Av. stagiar Mihai Nastasiu și Cabinetul de Avocat 

Bot Călin. 
18. Se aprobă depunerea jurământului de intrare în profesie de către Avocații stagiari Reiss Renata și 

Nastasiu Mihai, în ziua de 28.02.2017, după finalizarea ședinței de consiliu. 
19. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între Cabinetul de Avocat H.I. și Av. M.M.L.. 
20. Se aprobă desființarea Cabinetului de Avocat Roibu Magdalena.  
21. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare dintre Doamna Av. M.R. și S. și Asociații SCA în 

București. 
22. Se ia act de schimbarea adresei sediului profesional al Cabinetului de Avocat Hornea Marius Alin, noua 

adresă fiind în Chișoda, str. Nucului nr. 26, jud. Timiș. 
23. Se aprobă înființarea Cabinetului de Avocat Căprărescu Bianca-Larisa, cu sediul profesional în 

Sânnicolau Mare, str. Mărășești nr. 12, jud. Timiș. 



24. Se ia act de contestația formulată de Av. Coldea Victor Cristian privind modul de repartizare a cauzelor 
la oficii. Se desemnează Domnul Consilier Av. Ciprian Barbul pentru efectuarea de verificări și 
întocmirea unui raport privind contestația formulată, care va fi prezentat Consiliului Baroului Timiș. 

25. Se aprobă desființarea Cabinetului de Avocat Pătrașcu Ema Gina. 
26. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între Doamna Av. P.E.G. și SCPA Prof.univ.dr. R.I.M. 
și Asociații. 

27. Se ia act de informarea făcută de Decanul Baroului Timiș, Domnul Av. dr. Sergiu I. Stănilă, precum și de 
deciziile emise de acesta în perioada 14.02.2017 - 28.02.2017. 

28. Se ia act de informarea făcută de Decanul Baroului Timiș, Domnul Av. dr. Sergiu I. Stănilă privind 
participarea la ședința Consiliului UNBR, în perioada 18-19.02.2017. 

29. Se ia act de semnarea contractului de colaborare cu Editura Universul Juridic și de stadiul implementării 
acestuia. 

30. Se ia act de informarea făcută de Decanul Baroului Timiș, Domnul Av. dr. Sergiu I. Stănilă privind  
respingerea cererii de asistență extrajudiciară formulată de numita R.E., sub forma asistenței din partea 
unui avocat pentru pregătirea unui litigiu având ca obiect obligația de a face. 

31. Se ia act de informarea făcută de Decanul Baroului Timiș, Domnul Av. dr. Sergiu I. Stănilă privind   
admiterea cererii de asistență extrajudiciară formulată de numitul B.M.O., sub forma asistenței din 
partea unui avocat pentru pregătirea unui litigiu având ca obiect stabilire drept de vizită minor. 

32. Se ia act de informarea făcută de Decanul Baroului Timiș, Domnul Av. dr. Sergiu I. Stănilă privind   
achiziția materialelor de curățenie pentru sediul Baroului Timiș în valoare de 835,26 lei. 

33. Se ia act de Cererea de transfer din Baroul Mehedinți în Baroul Timiș formulată de Domnul Av. Paul 
Chiș. Souționarea acesteia se amână până la depunerea dosarului personal. 

34. Se aprobă transferul Doamnei Avocat Moldovan Maria Larisa, din Baroul București în Baroul Timiș. 
35. Se clasează plângerea formulată de B.D.R. împotriva Domnului Av. C.S., însușindu-se raportul întocmit 

de consilierul raportor. 
36. Se ia act de plângerea formulată de numitul C.D.E. împotriva Domnului Av. C.S.. Se desemnează 

Domnul Decan Av. dr. Sergiu I. Stănilă în calitate de consilier raportor, pentru efectuarea cercetării 
disciplinare prealabile. 

37. Se ia act de informarea făcută de Domnul Consilier Av. Cornel Cuc privind indicatorii financiari ai 
Baroului Timiș. 

38. Se aprobă cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara de comunicare 
informații Av. I.A.G., privind plaja numere contracte de asistență juridică și plaja de numere 
împuterniciri avocațiale, în anul 2014. Se vor comunica informațiile solicitate. 

39. Se ia act de Adresa comunicată de Tribunalul Caraș-Severin prin care se solicită să transmitem motivul 
pentru care nu s-a realizat până în prezent recepția finală a lucrărilor efectuate de S.C. CSP Activ 
Consproiect S.R.L. la imobilul din Văliug, motivul neîncheierii procesului-verbal de recepție finală, 
precum și data la care se pot prezenta reprezentanții acestei societăți pentru realizarea recepției finale, 
sub sancțiunea amenzii aplicată Decanului Baroului Timiș în caz de neconformare. Se va emite răspuns 
la dosar nr. 1326/115/2015, cu termen la data de 16.03.2017, fiind desemnat în acest sens Domnul 
Consilier Av. Cornel Cuc. 

40. Se ia act de Adresa comunicată de Magister SPRL, lichidator judiciar al S.C. CSP Activ Consproiect 
S.R.L. prin care se solicită să transmitem motivul pentru care nu s-a realizat până în prezent recepția 
finală a lucrărilor efectuate de S.C. CSP Activ Consproiect S.R.L. la imobilul din Văliug, motivul 
neîncheierii procesului-verbal de recepție finală, și să fixăm data la care se pot prezenta reprezentanții 
acestei societăți pentru realizarea recepției finale. Se va emite răspuns, fiind desemnat în acest sens 
Domnul Consilier Av. Cornel Cuc. 

41. Se ia act de memoriul formulat de Domnul L.S.. 
42. Se ia act de recepționarea informațiilor privind Programul de sprijin financiar pentru creșterea calității 

arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara. 
Decanul Baroului Timiș, Prodecanul Baroului Timiș, Serviciul Secretariat și Serviciul Contabilitate vor  
efectua verificări și vor propune măsuri în vederea implementării acestuia în cazul Baroului Timiș. 

43. Se ia act de Cererea formulată de Domnul Av. Szasz Andrei - Robert, privind stadiul sesizării nr. 
24/13.02.2017 formulată împotriva numitului Mircea Munteanu, pentru exercitarea fără drept a 
profesiei de avocat. Se ia act de răspunsul comunicat de către Decanul Baroului Timiș, prin care Domnul 
Av. Szasz Andrei - Robert a fost informat în legătură cu cele dispuse în ședința Consiliului Baroului Timiș 
din data de 14.02.2017. 



44. Se ia act de informarea privind derularea Adunării Generale Ordinare a Avocaților din Baroul Timiș din 
data de 20.02.2017, precum și despre hotărârea luată. 

45. Se ia act de informarea din partea UNBR privind publicarea Revistei AVOCATUL, publicație editată de 
Uniunea Națională a Barourilor din România, care va trata în acest an subiecte privind „Avocatul și 
accesul la justiție”. 

46. Se ia act de solicitarea din partea UNBR de comunicare până la data de 14.03.2017 a numărului total de 
avocați cu drept de exercitare a profesiei, prin deducerea avocaților fără drept de exercitare a profesiei 
(incompatibili, suspendați, etc). a reprezentanților - delegați ai Baroului - desemnați de adunarea 
generală ca "membri ai Congresului", cu mențiunea că nu este Congres electiv, precum și a 
reprezentantul Baroului în Comisia Centrală de Disciplină, cu menționarea situațiilor în care au apărut 
modificări în raport de Hotărârea Congresului avocaților nr. 06 din 25-26 martie 2016 privind 
componența Comisiei Centrale de Disciplină și cu respectarea art. 3 din aceiași Hotărâre. Se va emite 
răspuns. 

47. Se ia act de informarea din partea Asociației Pro Refugiu privind selecția a 5 avocați din Barourile Timiș, 
Mureș, Bacău, Brașov, Vrancea, pentru Training-ul care va fi organizat în perioada 10-12 Mai 2017 în 
cadrul proiectului Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims 
of  human trafficking rights in the judicial proceedings” finanțat de către Comisia Europeană Programul Justiție 
JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686. Se ia act de publicarea informațiilor și a materialelor pe site-ul 
Baroului Timiș. 

48. Se ia act de comunicarea din partea UNBR privind convocarea CONGRESULUI AVOCAŢILOR 
pentru zilele de joi, 23 martie - orele 14,00, vineri, 24 martie – orele 09,00, sâmbătă, 25 martie orele 
09,00 la Hotel Intercontinental, Sala Rondă, etaj 1, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București cu 
tema ”Avocatul și accesul la justiție”. Ordinea de zi a Congresului este următoarea: Prezentarea pentru 
dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România 
(U.N.B.R.). Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al 
Casei de Asigurări a Avocaților. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2016 și a 
proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2017. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe 
anul 2016 și a proiectului de buget al Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2017. Prezentarea spre 
aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R.. Prezentarea spre aprobare a 
raportului anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților. Prezentarea raportului anual al 
Comisiei centrale de disciplină. Analiza rapoartelor și a proiectelor de buget prezentate în vederea 
aprobării acestora. Ratificarea Statutului (Codex) Casei de asigurări a avocaților. Ratificarea 
modificărilor Statutului profesie de avocat. Completarea componenței Consiliului U.N.B.R. (desemnarea 
reprezentanților Barourilor Prahova și Vrancea). Actualizarea compunerii Comisiei centrale de 
disciplină. Adoptarea de hotărâri și rezoluții. Diverse. 

49. Se ia act de comunicarea din partea UNBR a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 213/2017. 
50. Se aprobă întocmirea și transmiterea unui răspuns către Inspecția Judiciară din cadrul CSM, privind 

modul de cooperare dintre Doamna Președinte Florea Nela Adela, candidat pentru ÎCCJ și avocații din 
Baroul Timiș, precum și comportamentul acesteia față de avocați. 

51. Se validează hotărârea de acordare a unui ajutor financiar din partea Baroului Timiș, în cuantum de 
3.000 lei familiei Avocatului E.L.-H., decedat la data de 22.02.2017. 

52. Se validează restituirea garanției de bună execuție către M&B Mansart, în cuantum de 1.468,68 lei, 
conform facturii nr. 414/03.12.2016 (pentru reparații la imobilul din Văliug, jud. Caraș-Severin). 

53. Se ia act de prelungirea înregistrării mărcii și siglei Baroului Timiș la OSIM, activitate gestionată de 
Domnul Consilier Av. Călin Bot. 

54. Se ia act de Raportul privind funcționarea SAJ, întocmit de Domnul Consilier Av. Ciprian Barbul. Se 
aprobă formularea unei adrese către Judecătoria Lugoj prin care să se solicite relații privind modalitatea 
de acordare a onorariilor în cauzele penale din oficiu de către Domnul Judecător V.I.R., respectiv 
modalitatea de aplicare a Protocolului încheiat între Ministerul Justiției și UNBR pe acest subiect. 

55. Se ia act de prezentarea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate la ședința precedentă. 
56. Se programează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 14.03.2017, începând 

cu ora 14:00. 

DECAN, 
Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ


