
HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ  

nr. 23/25.11.2021 

extras 

Consiliul Baroului Timiș, în ședința din data de 25.11.2021, 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 09.11.2021. 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 SCPA Maier, 
Ciucur și Asociații și Avocat Laura Cristina Tegzeș. 

4. Se ia act de încheierea actului adițional la contractul de colaborare dintre CI Silvia 
Călinescu și Avocat Weser Hannelore Roxana. 

5. Se ia act de încheierea acordului de încetare colaborare dintre SCPA NNDKP și Avocat 
Maria Jude. 

6. Se ia act de adresa comunicată de Avocat Codilă Luță-Nicolae, privind situația de 
compatibilitate între profesia de avocat și calitatea de expert juridic proiect POCU. 

7. Se constată că cererea de schimbare adresă sediu profesional este legală și statutară. Se 
autorizează funcționarea CI Popescu Costin cu sediul profesional la adresa Timișoara, 
Splaiul Protopop Meletie Drăghici nr. 3, Clădirea Riverside A, et. 7, ap. 75, jud. Timiș. 

8. Se constată că cererea de schimbare adresă sediu profesional este legală și statutară. Se 
autorizează funcționarea CI Pascu Giannini Cătălin cu sediul profesional la adresa 
Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 14, et. 1, SAD 6, jud. Timiș. 

9. Se ia act de schimbarea numelui de familie prin căsătorie. Se constată că cererea de 
schimbare a denumirii CI Rotărescu Andreea în CI Giampetruzzi Andreea este legală și 
statutară. Se autorizează funcționarea CI Giampetruzzi Andreea. 



10.Se ia act de notificarea de încetare colaborare cu CI Ageu Nicoleta formulată de Avocat 
Oltean Mădălina Lorena. 

11.Se ia act de deciziile emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 
09.11.2021 - 25.11.2021. 

12.Se aprobă acordarea de prime Crăciun 2021 pentru angajații Baroului Timiș, în cuantum 
de 1000 lei / net / persoană. 

13.Se aprobă acordarea de cadouri pentru copiii membrilor Baroului Timiș, cu ocazia 
Crăciunului 2021. Bugetul maxim este stabilit la suma de 100 lei / copil. Vor putea fi 
înscriși copiii până la vârsta de 13 ani împliniți. Înscrierile se fac până la data de 
13.12.2021, inclusiv, la sediul baroului sau prin email. 

14.Se aprobă acordarea de premii în bani avocaților stagiari membri ai Baroului Timiș, 
pentru examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2021, după cum urmează: 
Locul 1: 4.000 lei, Locul 2: 2.500 lei, Locul 3: 5 x 1.000 lei. Sumele sunt nete. 

15.Se hotărăște introducerea procedurii de asistență judiciară/extrajudiciară gratuită în 
procesul non-penal în cadrul aplicației SAJ. Se deleagă atribuțiile de coordonare a 
asistenței judiciare/extrajudiciare către Domnul Avocat Ciprian Barbul. 

16.Se respinge oferta EBAS. 
17.Se ia act de depunerea jurămintelor profesionale de către următorii avocați: 

17.1.Avocat stagiar Mariș Florica Loredana - contract de colaborare cu CI Petre Felicia 
Mihaela. 

17.2.Avocat stagiar Cocieru Cristina - contract de colaborare cu CI Diaconu Dana. 
17.3.Avocat stagiar Mihai Bunu - contract de colaborare cu SCA Bercea & Asociații, 

Avocat îndrumător - Avocat dr. Lucian Bercea. 
18. Se ia act de Adresa Ministerului Justiției privind stadiul executării silite BExJud 
Dragomir & Stepanov. Se repartizează Domnului Avocat Cristian Popa. 
19. Se ia act de cererea de comunicare calitate deținută de R.A. - IPJ Caraș-Severin. Se va 
emite răspuns. 
20. Se ia act de Adresa de contopire pedepse Avocat L.D. - Curtea de Apel Timișoara. 
Biroul Executări Penale. 
21. Se ia act de validarea examenului de absolvire INPPA sesiunea noiembrie 2021. Se 
emit deciziile de definitivare în profesie pentru avocații declarați admiși. 
22. Se stabilește următoarea ședință a Consiliului Baroului Timiș în data de 14.12.2021, 
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. 
23. 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. 
24. 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

