
HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 

nr. 16/09.06.2020 

extras 

Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 09.06.2020, conform prevederilor art. 55 
alin. 2 lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată și, respectiv, art. 73 alin. 6 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, care vor fi dezbătute în ședința de astăzi. 

2. Se ratifică în unanimitate procesul-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data 
de 26.05.2020. 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 de înființare sediu secundar al Hosszu, Ioniță, Gera, Pașca și Asociații 
SPARL (cu sediul în Arad), constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea sediului secundar al Hosszu, Ioniță, Gera, Pașca și Asociații SPARL la adresa 
Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 5, ap. 6A, jud. Timiș. 

4. Se ia act de schimbarea de denumire a SPARL Gilescu, Văleanu Nathanzon & Partenerii, 
denumirea nouă fiind SPARL Gilescu, Văleanu & Partenerii. Se va opera în evidențele 
Baroului Timiș. 

5. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CI Dr. Adrian 
Fanu-Moca și CI Grega Vasile-Cristian. 

6. Se ia act de încetarea Contractului de colaborare dintre CRUDIU P. Petru Sorin – 
Cabinet de Avocat și Avocat stagiar STĂNCIONI Paul-Răzvan. 

7. Se aprobă încheierea Contractului de colaborare dintre CI Năstase Nicolae și Avocat 
stagiar Stăncioni Paul Răzvan. 

8. Se ia act de Deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 
26.05.2020 - 09.06.2020. 

9. Se ia act de informarea privind activitatea Decanului, a Baroului Timiș, a avocaților din 
Baroul Timiș și a instanțelor din județul Timiș, de informarea privind activitatea UNBR, 
de informarea privind măsurile dispuse în legătură cu activitatea avocaților. 



10.Se ia act de Adresa comunicată de Ministerul Justiției referitor executare silită debitor. Se 
vor lua măsurile care se impun. 

11.Se ia act de comunicatul CSM. Se ia act de comunicatul emis de UNBR. Se va emite un 
comunicat de presă cu următorul conținut, care va fi publicat pe websiteul www.baroul-
timis.ro: 

’’În ședința din data de 09.06.2020, Consiliul Baroului Timiș a luat act de Comunicatul emis de Consiliul 
Superior al Magistraturii în data de 04.06.2020, prin care s-a hotărât admiterea cererii de apărare a 
reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului Iaşi, 
precum și apărarea independenţei aceleiaşi doamne judecător. Prin poziția exprimată la data de 06.03.2020, 
Consiliul Baroului Timiș nu a atentat în niciun fel la independența ori la reputația profesională a doamnei 
judecător, ci a condamnat ferm tratamentul neadecvat manifestat față de un coleg avocat, aflat în exercitarea 
profesiei. Interzicerea părăsirii sălii de judecată și aplicarea unei amenzi în cuantum de 5.000 lei (amendă 
aplicată în cuantum maxim, total disproporționat față de cuantumul onorariului avocatului din oficiu), 
ignorarea problemelor de sănătate invocate de domnul avocat Gheorghe Potomeanu (pe care nu le poate aprecia 
un observator fără pregătire medicală de specialitate), în condițiile în care mandatul său de avocat din oficiu 
încetase la prezentarea avocatului ales, reprezintă o conduita inoportună și lipsită de rezonabilitate, cel puțin, 
dar și o încălcare a tuturor principiilor și valorilor profesionale comune. Consiliul Baroului Timiș reafirmă 
obligativitatea respectării de către judecător, cât și de către avocat, a dispozițiilor Codului de Procedură Penală 
și ale Protocolului încheiat în materia asistenței judiciare obligatorii în procesul penal, mandatul 
avocațial al avocatului din oficiu încetând de drept la prezentarea în cauză a 
avocatului ales. Orice altă interpretare a dispozițiilor art. 91 alin. 4 Cod de Procedură Penală, realizată 
prin adăugare la textul legal (interpretare vizibilă în luările de poziție manifestate în spațiul public de către 
anumiți magistrați), denaturează nepermis scopul urmărit de legiuitor. Consiliul Baroului Timiș dezavuează 
ingerința instanțelor judecătorești în organizarea Serviciului de Asistență Judiciară prin refuzul de a da 
eficiență încetării de drept a mandatului avocatului din oficiu, practică care trebuie să înceteze. Reținerea 
situației de fapt conform prezentării realizate doar de către una dintre părțile implicate, nu poate sta la baza 
emiterii unei hotărâri obiective, instituția la care am făcut referire mai sus, apărarea reputației profesionale ori 
independenței unui magistrat devenind în acest mod ineficientă și lipsită de credibilitate. Eliminarea ori 
ignorarea completă a acestor argumente, precum și neascultarea poziției Corpului Profesional al Avocaților, la 
care Consiliul Superior al Magistraturii, prin Comunicatul emis, precum și diverși membri ai săi, prin luările 
de poziție exprimate în spațiul public fac trimitere, transformă această hotărâre într-una fără corespondent în 
realitate. Trebuie menționat faptul că avizul Directorului Direcției pentru Judecători din cadrul Inspecției 
Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru propunerea de apărare a reputației profesionale a 
doamnei judecător Georgiana-Livia Ștefan a fost unul negativ. Consiliul Baroului Timiș își manifestă 
respectul pentru înfăptuirea actului de justiție, prin respectarea avocatului, partener indispensabil și egal al 
justiției, ocrotit de lege.’’ 
12.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 23.06.2020, 

începând cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș. 

http://www.baroul-timis.ro
http://www.baroul-timis.ro


13.Prezenta hotărâre se comunică Decanului Baroului Timiș, Secretariatului Baroului Timiș, 
Secretariatului CAA Filiala Timiș, Serviciului de Contabilitate al Baroului Timiș, 
Serviciului de Contabilitate al CAA Filiala Timiș. 

14.Prezenta hotărâre se publică în extras pe www.baroul-timis.ro, cu anonimizarea parțială a 
datelor cu caracter personal. 

DECAN, 
Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

http://www.baroul-timis.ro

