
HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 6/28.03.2017 

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 28.03.2017, 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 14.03.2017. 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. În ipoteza în care avocatul stagiar formulează cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și 
de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, anterior promovării examenului de absolvire a INPPA, 
avocatul definitiv coordonator va putea încheia noi contracte de colaborare (formare profesională) cu alți 
avocați stagiari, dovedind condițiile stabilite de dispozițiile legale și statutare, precum și cele impuse de 
Consiliul Baroului, contractul de formare profesională încheiat cu avocatul stagiar suspendat și 
incompatibil neinfluențând nici numărul avocaților stagiari și nici îndeplinirea condițiilor de mai sus, în 
raport de avocatul definitiv. 

4. Se respinge solicitarea formulată de Doamna Av. Alexandra Răzvan-Mihalcea privind relații despre 
dosare având ca obiect despăgubiri legi speciale. 

5. Se aprobă cererea de suspendare formulată de Doamna Av. Lăpădat Adina Ștefania, începând cu data de 
01.04.2017, pe durată nedeterminată (întemeiată pe dispozițiile art. 28 lit. d) din Legea nr. 51/1995 
republicată). 

6. Se aprobă cererea de suspendare formulată de Domnul Av. Munteanu Doru, începând cu data de 
01.04.2017 (întemeiată pe dispozițiile art. 28 lit. d) din Legea nr. 51/1995 republicată). 

7. Se ia act de convenția de conlucrare profesională încheiată între S. și A. SCPA și Cabinet de Avocat B. A.. 
8. Se ia act de convenția de conlucrare profesională încheiată între M. Ș. Cabinet de Avocat și Cabinet de 

Avocat C. D.-V.. 
9. Se aprobă înființarea Cabinetului de Avocat Negru Deborah Sînziana, cu sediul profesional în Giroc, str. 

Ficusului nr. 23, ap. 4, jud. Timiș. 
10. Se aprobă înființarea Cabinetului de Avocat Bâc Vasile, cu sediul profesional în Timișoara, str. 

Proclamația de la Timișoara nr. 5 și str. Griselini nr. 2, jud. Timiș. 
11. Se aprobă înființarea Cabinetului de Avocat Achim Anca Ioana, cu sediul profesional în Timișoara, str. 

Frunzei nr. 20, bl. B37, sc. A, et. 2, ap. 11, jud. Timiș. 
12. Se aprobă cererea formulată de Doamna Av. Tania Trandafir de suspendare și de trecere pe Tabloul 

Avocaților Incompatibili, pentru o durată de 36 de luni, ca urmare a promovării concursului organizat de 
ANCPI - registrator de carte funciară. 

13. Se aprobă solicitarea formulată de Doamna Av. Dana Diaconu, în vederea formulării unei sesizări 
instituționale în legătură cu modalitatea în care Poșta Română  aplică ștampilele pe corespondența 
primită de avocați de la instanțele de judecată sau pe cea trimisă de avocați instanțelor sau altor persoane 
fizice sau juridice: ștampilele aplicate sunt ilizibile, acest aspect având consecințe importante sub aspectul 
dovedirii respectării termenelor procedurale. Se va întocmi și transmite solicitarea către Poșta Română. 

14. Se aprobă cererea formulată de Domnul Av. Sorin Balc prin care solicită reglementarea modalității/
obligativității de depunere a împuternicirilor avocațiale din anii anteriori, anexă la referatele înregistrate 
la parchet pentru plata onorariilor. Se va întocmi și transmite adresa către unitatea de parchet, în vederea 
eliminării obligației de depunere a copiei după împuternicirea avocațială. 

15. Se ia act de încheierea convenției de conlucrare profesională între O. Ț. Cabinet de Avocat și S. & F. - 
SCA. 

16. Se aprobă cererea de înființare sediu secundar, formulată de CA Gruescu David-Tiberiu din Baroul 
Mehedinți, la adresa Timișoara, spl. T. Vladimirescu nr. 20, ap. 6-7, cam. 1, jud. Timiș. 



17. Se ia act de sesizarea formulată de Av. Olariu Gheorghe privind derularea activității de avocat fără drept 
de către numitul Munteanu Mircea, CNP 1500130354791. Datele comunicate vor fi utilizate la 
redactarea și înregistrarea plângerii penale. 

18. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Lăpădat Adina Ștefania de încasare onorariu asistență 
extrajudiciară gratuită. Se aprobă onorariul de 325 lei. 

19. Se ia act de schimbarea adresei sediului profesional al Cabinetului de Avocat Marconescu Velciu 
Loredana, noua adresă fiind în Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 44, ap. 18, jud. Timiș. 

20. Se ia act de informarea Decanului Baroului Timiș în legătură cu deciziile adoptate în perioada 
14.03.2017 - 28.02.2017. 

21. Se ia act de informarea privind participarea Decanului Baroului Timiș la ședința Consiliului UNBR din 
23.03.2017 și la Congresul Avocaților 2017, în perioada 23.03.2017 - 25.03.2017. 

22. Se aprobă cererea de transfer din Baroul Caraș-Severin în Baroul Timiș, formulată de Doamna Av. 
Negru Deborah. 

23. Se aprobă cererea de transfer din Baroul Mehedinți în Baroul Timiș, formulată de Domnul Av. Bâc 
Vasile. 

24. Se aprobă cererea de transfer din Baroul Cluj în Baroul Timiș, formulată de Doamna Av. Achim Anca 
Ioana. 

25. Se clasează sesizarea formulată de petenții B. C. V. și B. C. M. împotriva Doamnei Av. C. B., însușindu-se 
raportul consilierului raportor. 

26. Se desemnează în calitate de consilier raportor Domnul Prodecan Av. Cristian Banda, pentru a efectua 
cercetarea disciplinară prealabilă, în legătură cu plângerea formulată de petentul R. V. împotriva 
Doamnei Av. I. D.. 

27. Se aprobă lansarea unui apel către birourile de parlamentari ale parlamentarilor județului Timiș, în 
vederea inițierii de consultări cu Baroul Timiș, în cazurile în care Parlamentul ia în discuție dispoziții 
legale, propuneri de adoptare legi, acte normative cu impact asupra profesiei de avocat. Se desemnează 
persoană responsabilă Domnul Consilier Av. Anton Iuhasz. 

28. Se aprobă transmiterea către instanțele de judecată din raza Curții de Apel Timișoara a unui apel în 
legătură încheierea de protocoale privind asistența judiciară în cauzele civile și penale, regimul juridic al 
curatelei, modalitatea de apelare a cauzelor în cadrul ședințelor de judecată, alte probleme ale relației 
profesionale și instituționale avocat - magistrat, Barou - instanțe de judecată. Se desemnează persoană 
responsabilă Domnul Decan Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ. 

29. Se aprobă plata unui avans de 2.000 lei pentru servire masă de prânz participanți Conferința din 
22.04.2017 - Restaurantul Lloyd. 

30. Se ia act de răspunsul comunicat de Poșta Română. 
31. Se ia act de invitația din partea BRD Timișoara la reuniunea Riscul în afaceri - model de abordare 

inteligentă - Hotel NH Timișoara, Sala Vienna, 05.04.2017, ora 10:30. 
32. Se aprobă oferta pentru realizarea de rafturi în arhiva Baroului Timiș - ofertant S.C. VIVA FACILITIES 

S.R.L.. Se desemnează persoană responsabilă Domnul Consilier Prodecan Av. Cristian Banda. 
33. Se aprobă ofertă renovare sediu Baroul Timiș (fără pozițiile 4, 5, 6, 7) - ofertant S.C. MOSTTEAM 

CONSTRUCT S.R.L. Se desemnează persoană responsabilă Domnul Consilier Av. Mugurel Mitran. 
34. Se ia act și se acceptă donația de carte juridică din partea Domnilor Avocați Andrei Pap și Alin Speriusi-

Vlad. 
35. Pe perioada 01.04.2017 - 31.12.2017 se stabilește taxa de transfer în Baroul Timiș la suma de 100 lei. 
36. Începând cu data de 01.04.2017, se stabilește taxa pentru deschiderea biroului de lucru și taxa pentru 

deschiderea sediului secundar la suma de 1.500 lei. 
37. Se majorează salariul angajatului Candrea Ciprian la cuantumul de 1.700 lei net, începând cu data de 

01.04.2017. 
38. Se aprobă deschiderea contului curent al Baroului Timiș la Libra Internet Bank, începând cu data de 

01.04.2017. 
39. Se programează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 11.04.2017, începând 

cu ora 14:00. 

DECAN, 
Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ


