
HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ  

nr. 17/21.09.2021 

extras 

Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 21.09.2021, desfășurată la sediul Baroului 
Timiș, 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 07.09.2021. 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, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea CI Buruntia Daniela, cu sediul profesional în Timișoara, str. George Coșbuc 
nr. 5, parter, jud. Timiș. 

4. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea CI Oprița Laura, cu sediul profesional în Timișoara, str. D. Mendeleev nr. 
35, ap. 1, jud. Timiș. 

5. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea CI Rez Ovidiu, cu sediul profesional în Giroc, str. Satu Bătrân nr. 12B, jud. 
Timiș. 

6. Se ia act de schimbarea numelui în evidențele Baroului Timiș ca urmare a schimbării 
numelui de familie prin căsătorie (din Căprărescu Bianca-Larisa în Căprărescu-Florea 
Bianca Larisa). Se vor opera modificările corespunzătoare. 

7. Se ia act de schimbarea numelui în evidențele Baroului Timiș ca urmare a schimbării 
numelui de familie prin căsătorie (din Baltă Oana-Alexandra în Huțuleac Oana-
Alexandra). Se vor opera modificările corespunzătoare. 

8. Se ia act de schimbarea numelui în evidențele Baroului Timiș ca urmare a schimbării 
numelui de familie prin căsătorie (din Isac Călina în Isac-Seracin Călina). Se vor opera 
modificările corespunzătoare. 



9. Se ia act de încheierea Actului adițional la Convenția de conlucrare profesională dintre CI 
Stroescu Alexandru Radu și SCA Stroescu & Asociații. 

10.Se aprobă cererea de acordare dispensă pentru participarea la examenul de absolvire 
INPPA sesiunea 2021 - avocat Brînaș Anamaria Ramona (înscrisă pe Tabloul Avocaților 
Stagiari din Baroul Timiș la data de 03.12.2019). 

11.Se aprobă cererea de acordare dispensă pentru participarea la examenul de absolvire 
INPPA sesiunea 2021 - avocat Weser Hannelore Roxana (înscrisă pe Tabloul Avocaților 
Stagiari din Baroul Timiș la data de 21.01.2020). 

12.Se aprobă cererea de acordare dispensă pentru participarea la examenul de absolvire 
INPPA sesiunea 2021 - avocat Popa Ionuț-Laurențiu. 

13.Se aprobă cererea de acordare dispensă pentru participarea la examenul de absolvire 
INPPA sesiunea 2021 - avocat Corban Ștefania Ramona (înscrisă pe Tabloul Avocaților 
Stagiari din Baroul Timiș la data de 03.12.2019). 

14.Se aprobă cererea de acordare dispensă pentru participarea la examenul de absolvire 
INPPA sesiunea 2021 - avocat Mărinică Geanny-Marian (înscrisă pe Tabloul Avocaților 
Stagiari din Baroul Timiș la data de 17.12.2019). 

15.Se ridică măsura suspendării din exercitarea profesiei de avocat, constatându-se 
îndeplinirea condițiilor legale și statutare - Avocat M.B.. 

16.Se ridică măsura suspendării din exercitarea profesiei de avocat, constatându-se 
îndeplinirea condițiilor legale și statutare - Avocat C.L.. 

17.Se ia act de informarea realizată de Domnul avocat A.F.M. privind dobândirea calității de 
asociat unic și administrator cu puteri limitate la L.B.V. S.R.L.. Se constată îndeplinite 
cerințele legale și statutare. 

18.Se ia act de modificarea actelor constitutive ale SCA Brancov Simionescu Todor. 
19.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 

07.09.2021 - 21.09.2021. 
20.Se ia act de informarea Decanului Baroului Timiș privind ședințele Comisiei Permanente 

a UNBR și Consiliului UNBR din perioada 09.09.2021 - 11.09.2021. 
21.Se aprobă conținutul contractului de închiriere a Vilei Avocaților. Acesta va fi transmis 

Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA, în vederea aprobării. 
22.Se desemnează Domnul Prodecan Avocat Cristian Banda în calitate de consilier raportor 

pentru realizarea cercetării disciplinare prealabile la plângerea formulată de petentul A.G. 
împotriva Doamnei Avocat G.P.L.. 

23.Se desemnează Domnul Avocat Bogdan Tulbure în calitate de consilier raportor pentru 
realizarea cercetării disciplinare prealabile la plângerea formulată de petenții C.I.T., C.C. 
și C.L. împotriva Domnului Avocat P.A.. 

24.Se desemnează Domnul Avocat Ionuț Pașca în calitate de consilier raportor pentru 
realizarea cercetării disciplinare prealabile la plângerea formulată de petenta B.C. 
împotriva Doamnei Avocat C.B.. 

25.Se ia act de depunerea jurământului profesional de către Doamna Avocat definitiv 
Murgilă Adina-Maria. Se înscrie Doamna Avocat definitiv Murgilă Adina-Maria pe 
Tabloul Avocaților Incompatibili din Baroul Timiș. 



26.Se respinge cererea formulată de petenta I.V. având ca obiect informații despre modul în 
care avocat A.M. achită taxele și contribuțiile datorate Baroului Timiș/UNBR/CAA 
Filiala Timiș. 

27.Se ia act de adresa transmisă de UNBR. 
28.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 05.10.2021, 

începând cu ora 14:00, la sediul Baroului Timiș. Până la această dată, Consiliul Baroului 
Timiș va putea adopta hotărâri prin vot electronic exprimat prin email sau prin 
videoconferință. 

29. 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. 

30. 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

