HOTĂRÂREA
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ
nr. 11/08.05.2018
extras
Consiliul Baroului Timiș, întrunit în ședința din data de 08.05.2018, 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
24.04.2018. 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 Domnul Avocat Sorin Lupan, constatându-se că îndeplinește
condițiile legale și statutare. Autorizează funcționarea CA Lupan Sorin la adresa Timișoara, str.
Episcop Augustin Pacha nr. 2, ap. 27, jud. Timiș.
4. Se aprobă cererea formulată de Doamna Avocat Simona Golub, constatându-se că îndeplinește
condițiile legale și statutare. Autorizează funcționarea CA Golub Simona la adresa Timișoara,
str. Episcop Augustin Pacha nr. 2, ap. 27, jud. Timiș.
5. Se ia act de încheierea Convenției de conlucrare profesională între CA G.P.L. și CA S.A.C..
6. Se ia act de încheierea Actului adițional nr. 1 la contractul de colaborare dintre S. și A. SCA și
CA S.C..
7. Se respinge cererea formulată de avocat stagiar Oana PĂSAT de eliberare a unei noi decizii de
înscriere în tabloul avocaților stagiari, având în vedere schimbarea sediului profesional și a
avocatului îndrumător, în persoana CA Mușat Alina Florina. Se ia act de schimbarea sediului
profesional și a avocatului îndrumător.
8. Se aprobă cererea de intrare în concediu postnatal începând cu data de 07.05.2018, formulată
de Doamna Avocat Tuca Maria.
9. Se ia act de încetarea contractului de colaborare dintre CA M.Ș. și CA C. D.-V..
10.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 24.04.2018 08.05.2018.
11.Se ia act de informarea privind organizarea Conferinței Probleme actuale în procesul civil și în procesul
penal.

12.Se ia act de informarea făcută de Decanul Baroului, în sensul în care proprietarii apartamentului
situat în Timișoara, str. Lucian Blaga nr. 2, et. 2, nu doresc înstrăinarea acestuia.
13.Se aprobă achiziționarea pachetului conținând înregistrarea Conferinței GDPR 2018 – cum
trebuie să procedeze avocații - Universul Juridic, cu acces pentru toți avocații din Baroul
Timiș cu user și parolă.
14.Se ia act de informarea realizată de Decanul Baroului Timiș privind organizarea Cafenelei
Juridice, ediția a II - a, cu tematica Fiscalizarea profesiei de avocat. Se propune data de 09.06.2018.
15.Se hotărăște operarea Registrului electronic al actelor întocmite de avocați și, respectiv,
Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților, de către Baroul
Timiș.
16.Se ia act de informarea privind desfășurarea întâlnirii cu Președintele Tribunalului Timiș,
Doamna Judecător Adriana Stoicescu, din data de 08.05.2018. La întâlnire au participat și
Doamna Judecător Mădălina Jebeleanu, Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. Stănilă, precum și
Domnii Consilieri Avocat Anton Iuhasz și Avocat Cornel Cuc. S-a discutat despre prelungirea
contractului de comodat privind spațiul din Palatul Dicasterial utilizat de avocați, despre
investițiile care urmează a fi efectuate de Baroul Timiș, precum și despre organizarea unor
întâlniri comune, trimestriale, la care se intenționează a se identifica soluții la problemele ridicate
de magistrați și, respectiv, de avocați.
17.Se hotărăște susținerea propunerii de modificare a modalității de alegere a membrilor
Consiliului UNBR, respectiv alegerea acestora de către Adunările Generale ale Barourilor, nu de
către Congresul Avocaților, după cum urmează:
Actuala formă a art. 84 alin. 1 și 2 din Statutul Profesiei de Avocat:
Art. 84
(1) Congresul avocaţilor alege Consiliul U.N.B.R.
(2) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai barourilor, aleşi de Congres,
potrivit următoarei norme de reprezentare:
a) un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocaţi;
b) 2 reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi câte 2 reprezentanţi pentru fiecare mie care depăşeşte
prima mie de avocaţi.
Forma propusă a art. 84 alin. 1 și 2 din Statutul Profesiei de Avocat:
Art. 84
(1) Congresul avocaţilor validează Consiliul U.N.B.R..
(2) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai barourilor, aleşi de Adunările
generale ale barourilor, potrivit următoarei norme de reprezentare:
a) un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocaţi;
b) 2 reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi câte 2 reprezentanţi pentru fiecare mie care depăşeşte
prima mie de avocaţi.
Actuala formă a art. 52 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată:
Art. 52
(1) Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei.
(2) Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului;

b) alege şi revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul
este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de
minimum 10 ani în profesie;
c) alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor;
c1) propune candidaţii pentru Comisia centrală de disciplină;
d) aprobă proiectul de buget al baroului şi dă descărcare consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa.
Forma propusă a art. 52 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată:
Art. 52
(1) Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei.
(2) Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului;
b) alege şi revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul
este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de
minimum 10 ani în profesie;
c) alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor;
c0) alege membrii Consiliului UNBR;
c1) propune candidaţii pentru Comisia centrală de disciplină;
d) aprobă proiectul de buget al baroului şi dă descărcare consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa.
Propunerea va fi înaintată Consiliului UNBR, unde va fi susținută de Decanul Baroului Timiș,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ.
18. Se ia act de renunțarea la plângerea formulată împotriva Domnului Avocat K.M. de către
petenta S.M..
19. Se ia act de completarea plângerii disciplinare formulată de Doamna Avocat S.-G. A. împotriva
Domnului Avocat A.M..
20. Se hotărăște sesizarea din oficiu privind săvârșirea unei abateri disciplinare de către Doamna
Avocat R.M.P., membru al Baroului Timiș. Potrivit art. 278 alin. 1 din Statutul Profesiei de
Avocat, se desemnează Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. Stănilă în calitate de consilier
raportor, pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile, în conformitate cu dispozițiile art.
279 și art. 280 din Statutul Profesiei de Avocat.
21. Se clasează plângerea formulată de petenții B. ș.a. împotriva Doamnei Avocat D.C., însușindu-se
raportul întocmit de consilierul raportor Prodecan Avocat Cristian Banda. Raportul constituie
parte integrantă din prezenta hotărâre.
22. Se clasează plângerea formulată de petentul D.A. împotriva Doamnei Avocat L.B., însușindu-se
raportul întocmit de consilierul raportor Avocat Ionuț Pașca. Raportul constituie parte
integrantă din prezenta hotărâre.
23. Se suspendă Domnul Avocat L.P. și se înscrie în Tabloul Avocaților suspendați, constatându-se
neplata taxelor şi a contribuţiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul
propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadenţa acestora. Suspendarea operează până
la lichidarea integrală a datoriilor restante și sub condiția plății sumei de 3.000 lei, în vederea
reînscrierii avocatului în Tabloul Avocaților cu drept de exercitare a profesiei de avocat.
24. Se respinge ca neîntemeiată contestația formulată de B.G.R. împotriva Deciziei nr.
89/13.04.2018 emisă de Decanul Baroului Timiș.

25. Se hotărăște efectuarea de demersuri către conducerea Oficiului Poștal nr. 1 Timișoara, în
vederea rezolvării situației apărute, respectiv pentru eficientizarea activității Oficiului Poștal din
incinta Palatului Dicasterial, unde în prezent activitatea se desfășoară cu dificultate.
26. Se fixează următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș pentru data de 22.05.2018,
începând cu ora 14:00.

DECAN,
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

