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HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 10/24.04.2018 

extras 

Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 24.04.2018, conform prevederilor art. 56 
alin. 2 lit. a), art. 57 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată și, respectiv, art. 73 alin. 3 din 
Statutul Profesiei de Avocat, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
1. Se aprobă în unanimitate 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, care vor fi dezbătute în ședința de astăzi. 

2. Se ratifică în unanimitate procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 
27.03.2018. 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 cererea formulată de Doamna Avocat Rusulescu Maria Alina de înscriere în Registrul 
Curatorilor - Judecătoria Lugoj și Judecătoria Făget. 

4. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare între CA M.Ș. și Avocat L.I.. 
5. Se aprobă cererea de reluare activitate începând cu data de 17.04.2018, formulată de Doamna 

Avocat Onica Claudia Anca. 
6. Se aprobă cererea de reluare activitate începând cu data de 01.05.2018, formulată de Doamna 

Avocat Datu Aurora Bienvenue. 
7. Se ia act de încheierea Contractului de conlucrare profesională între CA M.Ș. și CA R.D.. 
8. Se ia act de încheierea Contractului de colaborare între CA M.Ș. și Doamna Avocat R.D.I.. 
9. Se ia act de încheierea Actelor modificare componență SCPA V. & A.. 
10.Se aprobă cererea de înființare a CA Pătrașcu Ema Gina, cu sediul profesional în Timișoara, str. 

Simion Bărnuțiu nr. 54, sc. A, ap. 14, jud. Timiș, constatându-se că aceasta îndeplinește 
condițiile legale și statutare. Se autorizează funcționarea CA Pătrașcu Ema Gina, cu sediul 
profesional în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu nr. 54, sc. A, ap. 14, jud. Timiș. 

11.Se ia act de încetarea contractului de colaborare încheiat între SCPA Prof.univ.dr. R.I.M. și A. și 
Avocat P.E.G.. 

12.Se aprobă cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 
01.04.2018, formulată de Doamna Avocat Răducan Ana-Ildiko, pentru creștere și îngrijire copil. 

13.Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 27.03.2018 - 
24.04.2018. 

14.Se ia act de informarea privind participarea la ședința Consiliului UNBR din 19.04.2018. 
15.Se ia act de informarea privind participarea la Congresul Avocaților din 20-21.04.2018. 
16.Se ia act de informarea privind organizarea cafenelei juridice din data de 28.04.2018. 
17.Se ia act de informarea privind organizarea Conferinței Probleme actuale în procesul civil și în procesul 

penal. Se aprobă transmiterea de invitații către conducerile instanțelor, parchetelor, Camerei 
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Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, Camerei Notarilor Publici 
Timișoara, UNPIR Filiala Timiș. Se respinge cererea de lansare de carte - Trei avocați bănățeni 
despre Marea Unire. Jurnale, coordonator Lazăr Gruneanțu - în cadrul Conferinței Probleme actuale în 
procesul civil și în procesul penal. 

18.Se mandatează Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ și Domnul Prodecan Avocat 
Cristian BANDA să contacteze proprietarul apartamentului situat în Timișoara, str. Lucian 
Blaga nr. 2, et. 2, să negocieze condițiile de vânzare, să facă fotografii la imobil, urmând să 
informeze Consiliul Baroului Timiș despre aceste demersuri. 

19.Se aprobă solicitarea Domnului Avocat Cornel Cuc pentru efectuarea unei adrese către Pachetul 
de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, pentru a afla stadiul dosarului de urmărire penală, față 
de plângerea penală înregistrată de M.T. S.R.L., în vederea soluționării plângerii depuse 
împotriva Domnului Avocat L.D.. 

20.Se hotărăște exercitarea acțiunii disciplinare și sesizarea Comisiei de Disciplină din cadrul 
Baroului Timiș, însușindu-se referatul întocmit, la plângerea formulată de domnul D.R.V. 
împotriva Domnului avocat L.D.. Se hotărăște sesizarea organului de urmărire penală 
competent. Se mandatează pentru redactarea acțiunii disciplinare, pentru reprezentarea 
Baroului Timiș în fața Comisiei de Disciplină și, respectiv, pentru redactarea sesizării către 
organul de urmărire penală, Domnul Avocat Ionuț PAȘCA. 

21.Se ia act de Adresa nr. 228/10.04.2018 comunicată de UNBR privind plângerea Doamnei G.V. 
împotriva Domnului Avocat G.S.. 

22.Se hotărăște clasarea plângerii formulată de Doamna G.V. împotriva Domnului Avocat G.S., 
constatându-se că petenta nu a achitat taxa de 150 de lei, potrivit Hotărârii Consiliului Baroului 
Timiș nr. 19/14.07.2017, deși i s-a pus în vedere acest lucru. 

23.Se desemnează consilier raportor Domnul Avocat Călin BOT, care va efectua cercetarea 
disciplinară prealabilă la plângerea formulată de Domnul G.S. împotriva Domnului Avocat 
S.A.I.. 

24.Se desemnează consilier raportor Domnul Prodecan Avocat Cristian BANDA, care va efectua 
cercetarea disciplinară prealabilă la plângerea formulată de Doamna Ș.M.E. împotriva 
Domnului Avocat M.A.I.. 

25.Se ia act de Adresa din partea Domnului I.G. privind activitatea Doamnei Avocat C.O.. 
26.Se desemnează consilier raportor Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ, care va efectua 

cercetarea disciplinară prealabilă la plângerea formulată de Doamna Avocat A.S.-G. împotriva 
Domnului Avocat M.A.. 

27.Se ia act de Adresa din partea Curții de Apel Timișoara privind soluția pronunțată privindu-l pe 
Domnul Avocat D.C.. 

28.Se hotărăște formularea unei adrese către organul de urmărire penală, privind stadiul plângerii 
penale formulate împotriva petentului G.. 

29.Se constată că nu există avocați care să înregistreze restanțe la taxele și cotele profesionale. 
30.Se aprobă cererea de transfer din Baroul Timiș în Baroul Mehedinți formulată de Domnul 

Avocat Marin BÂLC. 
31.Se aprobă renovarea casei scărilor etaj 1 și 2 de la sediul Baroului Timiș, materiale și manoperă 

la prețul de 1.736 EURO + TVA. Se mandatează Domnul Consilier Avocat Mugurel MITRAN 
pentru a reprezenta Baroul Timiș în raportul cu constructorul, putând semna orice act necesar 
executării ofertei aprobate. 

32.Se aprobă refacerea ușii de acces în imobil și a ferestrelor de pe casa scării, la prețul de 1.700 lei 
plus contravaloarea materialelor. 

33.Se aprobă solicitarea unei întrevederi cu Președintele Tribunalului Timiș în vederea prelungirii 
dreptului de folosință al Baroului Timiș asupra spațiului din Palatul Dicasterial. Se mandatează 
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în acest sens Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ și Domnul Prodecan Avocat Cristian 
BANDA. 

34.Se aprobă oferta DCODE WEB DEVELOPMENT S.R.L. pentru Tabloul Avocaților - Palatul 
Dicasterial, la prețul de 1.000 EURO, prestatorul nefiind plătitor de TVA. În cadrul ofertei se 
adaugă următoarele funcționalități: bandă de rulare permanentă pe site-ul Baroului Timiș a 
ultimelor știri; postare afiș/anunț eveniment în față, peste site, cu posibilitatea închiderii 
ferestrei/dezactivării, ori de câte ori se intenționează acest lucru. 

35.Se ia act de solicitarea numitului Ciprian Brîndescu - Renașterea Bănățeană - comunicare date 
avocați care au formulat cerere de suspendare în perioada 01.01.2017 - 30.03.2018. Se va emite 
răspuns, în care se va arăta numărul avocaților care au formulat cerere de suspendare. Dacă se 
vor solicita informații punctuale despre un anumit avocat, în măsura în care acestea sunt 
informații publice, se vor transmite. 

36.Se ia act de Adresa Ministerul Justiției privind executarea debitorului L.C.. 
37.Se ia act de Procesul-verbal de predare-primire produs informatic Interfață informatică a CAA, 

încheiat între CAA Filiala Timiș și CAA. 
38.Se ia act de indicatorii financiari ai Baroului Timiș, prezentați de Domnul Consilier Avocat 

Cornel CUC. 
39.Se respinge solicitarea de sponsorizare a echipei de fotbal a Baroului Timiș, în vederea 

participării la turneul de fotbal de la Craiova 2018. 
40.Se descarcă organizarea Seminarului ‘’METODE ȘI TEHNICI DE PREDARE A 

EDUCAȚIEI JURIDICE ÎN ȘCOLI ȘI LICEE’', de la Timișoara, la data de 14 aprilie 2018. 
Se aprobă cheltuielile efectuate, respectiv: 

41. Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 08.05.2018, 
începând cu ora 14:00. 

DECAN, 
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

NR. DATA  
PLĂȚII

BENEFICIAR DETALII SUMA

1. 12.04.2018 APOLLINI APA 120 BUC 156,96

2. 12.04.2018 IES ITALIA CAFEA 100 BUC 150,42

3. 13.04.2018 APOLLINI APA 60 BUC 78,48

4. 17.04.2018 OBÂRȘIE CEZAR DIPLOME, PROTOCOL, 
BENZINA

775,60

5. 25.04.2018 BEGA TURISM CAZARE SPEAKER 645,81

TOTAL 1.807,27


