
HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ  

nr. 15/07.09.2021 

extras 

Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 07.09.2021, 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 06.07.2021. 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 ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CA Moțec 
Ștefan și Avocat Condea Mădălina. 

4. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre IUHASZ & 
ASOCIAȚII SCA și Avocat Luca Flavia. 

5. Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre Gociu și 
Asociații SCA și Avocat Rădac Roberta-Maria (încetare colaborare). 

6. Se ia act de încheierea Actului  adițional la contractul de colaborare dintre SCA Bercea & 
Asociații și Avocat Ancuța-Casiana Lupulescu. 

7. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea CA Rădac Roberta-Maria, cu sediul profesional în Timișoara, str. Martir 
Vasile Belmuș nr. 15, bl. 43, sc. A, ap. 17, jud. Timiș. 

8. Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea CA Scrum Claudia Adella, cu sediul profesional în Timișoara, str. Palanca nr. 
2, corp A, et. 1, ap. 10, jud. Timiș. 

9. Se aprobă Contractul de colaborare încheiat între CA Bogdănel Ioan și CA Rădac 
Roberta-Maria. 

10.Se aprobă Contractul de colaborare încheiat între CA Mușat Alina Florina și CA Fota 
Nicoleta Adriana. 



11.Se aprobă Convenția de conlucrare profesională încheiată între SCA Maier, Ciucur și 
Asociații și SCA Iancu, Jivan, Vigh. 

12.Se avizează conținutul website-ului www.avocat-jivcovici.ro. 
13.Se ia act de cererea de modificare nume de familie în evidențele Baroului Timiș și ale 

Filialei Timiș a CAA, ca urmare a modificării numelui de familie prin căsătorie, din 
Mercuța Bianca în Davidescu Bianca. Se va opera în evidențe. 

14.Se ia act de cererea de modificare nume de familie în evidențele Baroului Timiș și ale 
Filialei Timiș a CAA, ca urmare a modificării numelui de familie prin căsătorie, din Bot 
Claudia Adella în Scrum Claudia Adella. Se va opera în evidențe. 

15.Se ia act de cererea de modificare nume de familie în evidențele Baroului Timiș și ale 
Filialei Timiș a CAA, inclusiv denumirea CA, ca urmare a modificării numelui de familie 
prin căsătorie, din Colca Ancuța în Potra Ancuța. Se va opera în evidențe. 

16.Se aprobă cererea de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, formulată 
de Doamna Avocat Tuca Maria. 

17.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea CA Damian Laura Mirabela, noua adresă fiind Timișoara, Bd. Revoluției 
1989 nr. 5, ap. 6, jud. Timiș. 

18.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea COZAC & ASOCIAȚII SCA, noua adresă fiind Timișoara, str. Filaret 
Barbu nr. 17, et. 1, cod 300192, jud. Timiș. 

19.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea CA Fercea Victor George, noua adresă fiind Timișoara, Bd. Revoluției 1989 
nr. 1, et. 2, ap. 11, camera 1, birou 12, jud. Timiș. 

20.Se aprobă cererea formulată, constatându-se că este legală și statutară. Se autorizează 
funcționarea CA Moșneag Raluca, noua adresă fiind Timișoara, str. Paul Chinezu nr. 4, 
et. 1, ap. 16, jud. Timiș. 

21.Se ia act de cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe 
Tabloul Avocaților Incompatibili formulată de Doamna Avocat Petrean Raluca Maria. 

22.Se ia act de cererea de suspendare din exercitarea profesiei de avocat și de înscriere pe 
Tabloul Avocaților Incompatibili începând cu data de 01.10.2021, formulată de Doamna 
Avocat Alice-Elena Șerban Roșca. 

23.Se aprobă cererea de intrare în concediu de maternitate începând cu data de 23.08.2021, 
formulată de Doamna Avocat Elena Cerpaz. 

24.Se ia act de adresa de aducere la cunoștință a dobândirii calității de administrator cu 
puteri limitate în S.R.L., de către Domnul Avocat Dorel Maiurgia. Se constată că sunt 
respectate prevederile legii și ale statutului profesiei de avocat. 

25.Se aprobă cererea de închidere sediu secundar al CA Morar Gabriela Maria din 
Timișoara, str. Ion Vidu nr. 16, ap. 2, jud. Timiș. 

26.Se ia act de încheierea Actului adițional la contractul de colaborare dintre CA Cotuna 
Diana și Avocat stagiar Roșu Alexandrina-Laurența (încetare colaborare). 

27.Se aprobă încheierea Contractului de colaborare și formare profesională dintre CA Moțec 
Ștefan și Avocat stagiar Roșu Alexandrina-Laurența. 

http://www.avocat-jivcovici.ro


28.Se acordă dispensă pentru participarea la examenul absolvire INPPA pentru Avocat 
stagiar Weser Hannelore Roxana (înscrisă în Baroul Timiș la data de 21.01.2020). 

29.Se acordă dispensă pentru participarea la examenul absolvire INPPA - Avocat stagiar 
Brînaș Anamaria Ramona (înscrisă în Baroul Timiș la data de 03.12.2019). 

30.Se aprobă cererea de revenire din concediul de creștere copil până la vârsta de 2 ani, 
începând cu data de 19.09.2021, cerere formulată de Doamna Avocat Stan Ionela Corina. 

31.Se aprobă cererea de revenire din concediul de creștere copil până la vârsta de 2 ani, 
începând cu data de 20.09.2021, cerere formulată de Doamna Avocat Popescu Andra 
Georgiana. 

32.Se aprobă Convenția de conlucrare profesională încheiată între CA Țăran Olivian Marius 
și CA Popa Anca Maria. 

33.Se aprobă Convenția de conlucrare profesională încheiată între CA Răzvan-Mihalcea 
Alexandra-Emanuela și CA Surdea Hernea Adina-Dacia. 

34.Se aprobă cererea de radiere din profesia de avocat formulată de Doamna Avocat Tufariu 
Angelina, începând cu data de 01.09.2021. 

35.Se aprobă cererea de radiere din profesia de avocat formulată de Domnul Avocat Bisa 
Petru, începând cu data de 10.09.2021. 

36.Se ia act de încetarea convenției de grupare CA Carmen Gomboș, CA Silvia Neag, CA 
Bâte Bogdan. 

37.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 
06.07.2021 - 07.09.2021. 

38.Se ia act de informarea privind ședințele CP, CUNBR din perioada 06.07.2021 - 
07.09.2021. 

39.Se ia act de oferta de închiriere pentru Vila Avocaților. Se mandatează decanul Baroului 
Timiș pentru redactarea contractului de închiriere în termenii discutați în cadrul ședinței, 
precum și pentru a purta negocieri cu ofertantul. Contractul va fi prezentat Consiliului 
Baroului Timiș. 

40.Se ia act de informarea privind stadiul organizării Conferinței profesionale din data de 
18.09.2021. 

41.Se ia act de informarea privind stadiul proiectului de dezvoltare platformă online / 
aplicație. 

42. În temeiul art. 27 lit c), art. 55 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 51/1995 republicată, art. 49 alin. 
1 lit. c) din Statutul Profesiei de Avocat, se suspendă din exercitarea profesiei de avocat, pe 
durata neplăţii taxelor, pentru neachitarea taxelor şi contribuţiilor prevăzute de lege şi de 
statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, următorii avocați: 

1. L.C.E. - restanțe la cota Baroului Timiș/UNBR pe lunile 5, 6, 7 și 8 și restanțe la 
cota CAA pe lunile aprilie, mai, iunie și iulie 2021; 

2. G.M. - restanțe la cota CAA pe lunile aprilie, mai, iunie și iulie 2021; 
3. B.M. - restanțe la cota CAA pe lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie și iulie 

2021. 



43.Se desemnează Domnul Avocat Cristian Banda în calitate de consilier raportor, care va 
întocmi raportul de cercetare disciplinară prealabilă la plângerea formulată de petenta 
C.A.L. împotriva Doamnei Avocat O.C.. 

44.Se desemnează Domnul Avocat I.P. în calitate de consilier raportor, care va întocmi 
raportul de cercetare disciplinară prealabilă la plângerea din partea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Timișoara împotriva Doamnei Avocat V.L.B.. 

45.Se ia act de depunerea jurământului profesional de către Doamna Avocat stagiar Bleahu 
Ionela-Antoaneta, contract de colaborare și formare profesională încheiat între CA Stan 
Adrian Ioan. 

46.Se ia act de prezentarea indicatorilor financiari ai Baroului Timiș. 
47.Se ia act de cererea formulată de Kromberg & Schubert Romania TI S.R.L. privind plata 

unor cheltuieli judiciare către stat. Se va emite răspuns. 
48.Se ia act de citația emisă de Curtea de Apel Timișoara. 
49.Se ia act de citația emisă de Comisia Centrală de Disciplină din cadrul UNBR. 
50.Se ia act de Adresa din partea Baroului Caraș-Severin de recuperare debite de la Avocat 

N.D.. Se vor întreprinde măsuri în acest sens. 
51.Se ia act de cererea stadiu soluționare sesizare, formulată de SCPA PSBH Popescu, 

Nicolau & Asociații. Se va emite răspuns. 
52.Se ia act de Adresa din partea Poliția Oraș Moldova Nouă privind comunicare relații 

avocat R.A.. Se va emite răspuns. 
53.Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 21.09.2021, 

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. 

54. 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. 

55. 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

