
HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 19/14.07.2017 

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 14.07.2017 (vot exprimat în formă electronică, prin 
e-mail), 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 20.06.2017. 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 verifică și se constată că cererea de a lua act de modificările intervenite la Statutul SCPA IUHASZ & 
ASOCIAȚII, începând cu data de 01.08.2017, Hotărârea nr. 1/07.07.2017 a Adunării Generale a 
Asociaților IUHASZ & LOGA SCA de retragere asociat Gianina Diana Loga și cooptare asociat Clara 
Patricia Doboșan, îndeplinesc condițiile legale și statutare. Se autorizează funcționarea IUHASZ & 
ASOCIAȚII SCA, începând cu data de 01.08.2017, asociați Av. Anton Iuhasz și Av. Clara Patricia 
Doboșan. 

4. Se verifică și se constată că cererea de a lua act de modificarea formei de exercitare a profesiei formulată 
de Doamna Av. Gianina Diana Loga, din asociat în IUHASZ & LOGA SCA în LOGA DIANA 
GIANINA - Cabinet de Avocat, cu sediul în Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 7 bis, jud. Timiș, 
începând cu data de 01.08.2017, îndeplinește condițiile legale și statutare. Se autorizează funcționarea 
LOGA DIANA GIANINA - Cabinet de Avocat, cu sediul în Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 7 
bis, jud. Timiș, începând cu data de 01.08.2017. 

5. Se verifică și se constată că cererea de a lua act de modificarea formei de exercitare a profesiei formulată 
de Doamna Av. Clara Patricia Doboșan, din DOBOȘAN CLARA-PATRICIA - Cabinet de Avocat, în 
asociat în IUHASZ & ASOCIAȚII SCA, începând cu data de 01.08.2017, îndeplinește condițiile legale 
și statutare. 

6. Se verifică și se constată că cererea de suspendare din profesie pe perioadă nedeterminată, formulată de 
Doamna Av. Popa Monica Larisa, îndeplinește condițiile legale și statutare. Se aprobă cererea formulată. 

7. Se verifică și se constată că notificarea privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de 
muncă în perioada 02.08.2017 - 31.08.2017 de către Doamna Av. A.S.-G., îndeplinește condițiile legale și 
statutare. Se ia act de cererea formulată, în temeiul dispozițiilor art. 226  din Statutul Profesiei de Avocat. 

8. Se ia act de adresa privind manifestarea intenției de coordonare activitate avocat stagiar în anul 2018 de 
către Doamna Av. Alexandrescu Stela-Gabriela. 

9. Se verifică și se constată că cererea de modificare a denumirii Cabinetului de Avocat, din STRĂUȚ 
CLAUDIA în TAS CLAUDIA, ca urmare a schimbării numelui de familie în urma căsătoriei, formulată 
de Doamna Av. Tas Claudia Codruța, îndeplinește condițiile legale și statutare. Se autorizează 
funcționarea TAS CLAUDIA - Cabinet de Avocat, începând cu data prezentei ședințe. 

10. Se verifică și se constată că actul adițional la contractul de colaborare încheiat între Cabinet de Avocat 
M.V.I. și Cabinet de Avocat R.S. - încetare colaborare - îndeplinește condițiile legale și statutare. Se ia act 
de actul adițional încheiat. 

11. Se verifică și se constată că cererea de reactivare în profesia de avocat formulată de Doamna Av. Marcela 
Sârbu, ca urmare a încetării concediului pentru creșterea copilului, îndeplinește condițiile legale și 
statutare. Se aprobă cererea formulată, începând cu data prezentei ședințe. 

12. Se verifică și se constată că cererea formulată de Doamna Av. Halmaghi Oana de schimbare a sediului 
profesional, noua adresă fiind Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 20, ap. 12, jud. Timiș, modificare 
valabilă și pentru Doamnele Av. Ines Zarcula și, respectiv, Av. Simina Beca, îndeplinește condițiile legale 
și statutare. Se autorizează funcționarea Halmaghi Oana - Cabinet de Avocat, cu sediul în Timișoara, str. 
Eugeniu de Savoya nr. 20, ap. 12, jud. Timiș, începând cu data prezentei ședințe. 



13. Se verifică și se constată că Actul adițional la Statutul Societății Civile Profesionale de Avocați P.&A. 
SCPA, îndeplinește condițiile legale și statutare. Se ia act de actul adițional încheiat. 

14. Se verifică și se constată că Actul adițional nr. 1/21.06.2017 la contractul de colaborare nr. 1/31.01.2017 
încheiat între Cabinet de Avocat A.S. și Cabinet de Avocat D.R. - încetare colaborare - îndeplinește 
condițiile legale și statutare. Se ia act de actul adițional încheiat. 

15. Se verifică și se constată că cererea formulată de Doamna Av. Munteanu Bianca Nicoleta de aprobare a 
suspendării din profesie, conform art. 28 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 1 august 2017, îndeplinește 
condițiile legale și statutare. Se aprobă cererea formulată, începând cu data de 01.08.2017. 

16. Se verifică și se constată că cererea de ridicare a suspendării voluntare, formulată de Doamna Av. Alina 
Teleptean, îndeplinește condițiile legale și statutare. Se aprobă cererea formulată, începând cu data 
prezentei ședințe. 

17. Se verifică și se constată că actul prezentat, convenție de conlucrare profesională încheiată între Cabinet 
de Avocat H.M.-A., Cabinet de Avocat B.F.-D. și Cabinet de Avocat L.M.B., îndeplinește condițiile legale 
și statutare. Se aprobă convenția încheiată. 

18. Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 20.06.2017 - 14.07.2017. 
19. Se ia act de informarea prezentată de Decanul Baroului Timiș, precum și de prezentarea Procesului-

verbal al ședinței Consiliului UNBR din data de 17.06.2017.  
20. Se aprobă desemnarea Domnului Av. Ciprian Barbul pentru a face parte din Grupul de lucru cu caracter 

permanent pentru coordonarea activității de asistență judiciară prin DCAJ, înființat de Consiliul UNBR 
în ședința din 17.06.2017 și coordonat de Vicepreședintele UNBR, Domnul Av. dr. Petruț Ciobanu, 
având ca obiect de activitate coordonarea activității de asistență judiciară, prin DCAJ. 

21. Se ia act de informarea prezentată de Prodecanul Baroului Timiș, privind emiterea Deciziei nr. 
1/21.06.2017. 

22. Se suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, Domnul Av. C.C., care nu a achitat 
taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, fiind 
notificat în prealabil: la cota CAA Filiala Timiș lunile 2, 3, 4, 5. În ipoteza în care Domnul Av. C.C. va 
prezenta ulterior dovezi medicale care atestă imposibilitatea plății taxelor restante, suspendarea va fi 
ridicată fără perceperea vreunei taxe. 

23. Se respinge contestația formulată de petenta D.R. împotriva Deciziei nr. 83/09.06.2017 emisă de 
Decanul Baroului Timiș, ca neîntemeiată, reținându-se legalitatea și temeinicia deciziei. 

24. Se respinge cererea formulată de petentul A.P.G. de scutire de la plata taxei de 100 de lei, aferentă 
plângerii formulată împotriva Domnului Av. A.P.. 

25. Se desemnează Domnul Prodecan Av. C.B. în calitate de consilier raportor în legătură cu plângerea 
formulată de petentul I.C.S. împotriva Doamnei Av. C.O.. 

26. Se ia act de adresa către Curtea de Apel Timișoara privind circulația personalului Baroului Timiș în 
incinta Palatului Dicasterial, pe perioada mutării temporare a sediului, întocmită de Domnul Prodecan 
Av. Cristian Banda. 

27. Se aprobă eliberarea către Mircov Alexandra Mira a dovezii încheierii activității de avocat a tatălui ei 
decedat, Mircov Zlatoie. Se respinge cererea de eliberare a certificatului fiscal, acest act neputând fi 
eliberat de Baroul Timiș, ci de ANAF. 

28. Se respinge cererea formulată de Av. dr. M.A. din Baroul Arad prin care solicită comunicarea plajei de 
numere acordată Doamnei Av. C.A., apreciindu-se că solicitarea aduce atingere secretului profesional așa 
cum este acesta descris în Legea nr. 51/1995 republicată și modificată și în Statutul profesiei de avocat. S-
a avut în vedere și Hotărârea Consiliului Baroului Timiș nr. 11/16.05.2017. 

29. Se respinge cererea formulată de Av. dr. M.A. din Baroul Arad privind comunicarea de informații dacă la 
nivelul Baroului Timiș avocații pot emite prin tipărire la calculator chitanțe și facturi și, respectiv, dacă 
avocații folosesc imprimate tipizate pentru astfel de acte financiar-contabile, întrucât Baroul Timiș nu 
deține asemenea informații, iar dreptul de a utiliza asemenea formulare este reglementat de dispozițiile 
fiscale. 

30. Se hotărăște să nu exercite calea de atac împotriva Deciziei disciplinare nr. 2/21.12.2016 a Comisiei de 
Disciplină din cadrul Baroului Timiș, la Comisia Centrală de Disciplină, decizie disciplinară prin care s-a 
respins ca prescrisă acțiunea disciplinară exercitată împotriva Domnului Av. L.D. (plângerea formulată de 
G.S.). 

31. Se ia act de informarea privind publicarea anunțului de examen admitere în profesie - Renașterea 
Bănățeană nr. 8340/29.06.2017. 



32. Se ia act de invitația de participare la Campionatul Mondial de Fotbal al Avocaților - Cambrils 
(Catalonia), Spania, 4-13.05.2018. 

33. Se aprobă efectuarea plății serviciilor de transport mobilier de la sediul Baroului Timiș la sediul 
Tribunalului Timiș: prestator S.C. JBR TRANSPORT S.R.L., factura F120/11.07.2017, suma 4.800 lei. 

34. Se ratifică și se însușește plata efectuată pentru serviciile de instalare internet, rețea, cabluri, materiale și 
manoperă, la sediul Tribunalului Timiș, prestator S.C. EDI GRUP S.R.L., factura 938/07.07.2017, suma 
1.123,80 lei. 

35. Se aprobă încheierea contractului de sponsorizare și a contractului de vânzare cu Societatea RUS-
SAVITAR S.R.L. (sponsor și vânzător), în forma propusă de Domnul Consilier Av. Cornel Cuc. Se 
împuternicește Domnul Av. Cornel Cuc pentru a semna cele două contracte și pentru a urmări 
executarea acestora. 

36. Se aprobă oferta de restaurare ferestre, prestator S.C. STONE AND BRONZE S.R.L., preț manoperă 
1.500 EURO + TVA, preț materiale 3.505 lei, TVA inclus. Se împuternicește Domnul Av. Mugurel 
Mitran pentru a semna contractul și pentru a urmări executarea acestuia. 

37. Se ia act de Decizia nr. 257/17.06.2017 a Consiliului UNBR - soluționare contestație formulată de F.G. 
referitor Av. C.I. - admitere - și se hotărăște reluarea procedurii de soluționare a plângerii. Se desemnează 
Domnul Av. I.P. în calitate de consilier raportor. 

38. Se ia act de Decizia nr. 256/17.06.2017 a Consiliului UNBR - soluționare contestație formulată de Av. 
Ș.G. - respingere. 

39. Se ia act de Decizia nr. 249/17.06.2017 a Consiliului UNBR - soluționare contestație formulată de Av. 
C.N. - respingere. 

40. Se ia act de Ordonanța de aplicare amendă judiciară Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara: Av. 
A.C. - 2.500 lei, Av. M.A. - 1.500 lei. Se va îndosaria la dosarele personale ale celor doi avocați. 

41. Se abrogă taxa de 100 de lei, instituită prin Hotărârea Consiliului Baroului Timiș nr. 11/09.06.2015 și 
reglementată de Hotărârea Consiliului Baroului Timiș nr. 43/21.12.2016. 

42. Se instituie taxa de secretariat în cuantum de 150 de lei, pentru înregistrarea unei plângeri/reclamații/
sesizări împotriva unui avocat, atunci când petentul solicită angajarea răspunderii disciplinare sau 
restituirea ori diminuarea onorariului plătit avocatului. Taxa de 150 de lei se va achita de petent în 
termen de maxim 10 zile de la comunicarea de către Baroul Timiș a adresei conținând această obligație, 
sub sancțiunea clasării plângerii formulată. Taxa de secretariat de 150 de lei este justificată de efectuarea 
operațiunilor de preluare a plângerii/reclamației/sesizării, de înregistrare a acesteia, de constituire a 
dosarului, de repartizare unui membru al Consiliului în calitate de consilier raportor, de studiere a 
dosarului, de efectuare și expediere a corespondenței cu petentul și/sau avocatul, de redactare și 
tehnoredactare a convocărilor, hotărârii de consiliu, acțiunii disciplinare după caz, adreselor de 
comunicare cu părțile și cu Președintele UNBR, conform dispozițiilor legale și statutare. Consiliul 
Baroului Timiș poate acorda scutire de la plata taxei de 150 de lei, după cum urmează: dacă venitul 
mediu net lunar pe membru de familie al petentului, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se 
situează sub nivelul de 300 lei, se acordă scutire de 100% de la plata taxei de 150 de lei; dacă venitul 
mediu net lunar pe membru de familie al petentului, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se 
situează sub nivelul de 600 lei, se acordă scutire de 50% de la plata taxei de 150 de lei; venitul mediu se 
va dovedi cu fluturaș de salariu, cupon de pensie, adeverință emisă de organele fiscale, orice alt înscris 
doveditor în acest sens. 

43. Se instituie taxa de înscriere în Tabloul special al avocaților străini în cuantum de 3.000 lei. 
44. Se verifică și se constată că cererea prin care Domnul Av. O.Ț., titular al formei de exercitare a profesiei 

Cabinet de Avocat O.Ț., ne aduce la cunoștință că în perioada 24.07.2017 - 15.08.2017, cabinetul este 
închis pentru efectuarea concediului de odihnă, îndeplinește condițiile legale și statutare. Se ia act de 
cererea formulată, în temeiul dispozițiilor art. 226 din Statutul Profesiei de Avocat. 

DECAN, 
Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ


