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ândită să se desfășoare
pe parcursul a trei zile,
celebrarea momentului
aniversar al constituirii
primei forme de

organizare a avocaților din zonă
a ajuns să fie cel mai important
eveniment rânduit de Baroul
Timiș în istoria sa. 
S-au cheltuit resurse și energie
cât pentru alte 3-4 manifestări,
dar efortul a meritat pentru ca
toți prietenii avocaților
timișoreni, clienții, partenerii și
toți ceilalți colegi reuniți în
celelalte profesii juridice, să
realizeze un fapt incontestabil:
acela că Baroul a atins
maturitatea istorică și
profesională, că este o voce
puternică și respectată în
comunitatea locală și la nivel
national, că reprezintă, la urma
urmelor, o redută de apărare a

statului de drept și a libertăților
câștigate de societatea
bănățeană cu sacrificii bifate în
anale.
”am visat cu ochii deschiși, toți
colegii din Barou, acest moment
impresionant. Marcarea celor
145 de ani de la atestarea
noastră ca instituție juridică de
importanță vitală pentru
regiunea Banatului înseamnă să
ne afirmăm public tradiția,
răspunderea și ancorarea
noastră deplină în viața de
fiecare zi a societății în care
activăm și trăim. 
Longevitatea ne obligă să
luptăm cu onestitate pentru
cauzele clienților noștri, să
apărăm binele comun câștigat
democratic, să afirmăm și să
respectăm statutul nostru și
roba care ne distinge, să avem
idei și inițiative și să colaborăm

și mai bine pe linie instituțională
și profesională cu colegii din
zonă și din întreaga țară. Este nu
numai sărbătoarea noastră, ci și
a orașului, a Banatului!”, spune
dl. avocat Sergiu Stănilă, decanul
Baroului Timiș.

secVențe Ale DeVenIrII

așa cum precizează minuțios în
lucrarea sa, ”Istoria Baroului
Timiș” fostul decan al instituției,
avocatul Lazăr Gruneanțu,
volum apărut sub egida
colecției Paideia, Timișoara,
2010, Camera avocaților
Timișoara a fost constituită la
data de 25 ianuarie 1875,
ședința avocaților din Banat
fiind organizată în clădirea
Primăriei Timișoarei unde, sub
conducerea Președintelui
Tribunalului Timișoara, s-au pus

Baroul Timiș, 
o redută de apărare 

a statului de drept în Banat
la orice aniversare, emoțiile oricărei gazde responsabile dau adesea peste cap încadrarea 

în timp, planurile de organizare, discursul oficial, desfășurătorul tipărit, strângerile de mâini
și zâmbetele formale de bun venit. Mai apare o scamă pe costum, o cravată strâmbă, un invitat

întârziat, o tuse supărătoare în fundal. nimic din toate acestea n-au umbrit sărbătoarea
Baroului Timiș, care s-a întrecut pe sine în cursa frenetică a aniversării.

g
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bazele primei Camere a
avocaților din teritoriul care la
acel moment aparținea statului
ungar. 
La această ședință au participat
avocaţi din actualul judeţ Timiş,
din judeţul Caraş-Severin, din
localităţi care în momentul de
faţă aparţin Serbiei, respectiv
Vârşeţ, Pancevo, alibunar,
Biserica albă, Becicherecu Mare
(Zrenianin), precum şi din
localităţi care din punct de
vedere administrativ, în
momentul de faţă aparţin
judeţului arad.
Primul Președinte al nou
înființatei Camere a avocaților
Timișoara a fost avocatul
timişorean Mauriţiu Sulyok.
Camera avocaților Timișoara a
funcţionat până în anul 1920,
când Ministerul Justiţiei, prin
secretariatul general din Cluj a

emis Ordonanţa nr. 16248/1920
prin care au fost dizolvate
Camera avocaților şi Consiliul
Camerei, conducerea avocaților
fiind subordonată comisarului
guvernamental. În acea perioadă
această demnitate era ocupată
de către Mihai Gropşianu, cel
care în perioada 1922 – 1924
urma să devină Decanul Baroului
Timiş.
La data de 7 februarie 1921,
Camera avocaţilor Timişoara s-a
transformat în Barou. Primul
Decan român al Baroului a fost
avocatul aurel Cosma.
Între anii 1921 şi 1930, s-au
depus eforturi susținute pentru
unificarea profesiei, ca urmare a
revenirii teritoriilor româneşti la
Regatul României. În anul 1926
a avut loc la Timişoara primul
Congres al avocaţilor organizat
în Banat, la care au participat

reprezentanții tuturor Barourilor
din țară și Ministrul Justiției din
acele timpuri.
Între anii 1930 și 1948, s-a
desfăşurat acţiunea de
românizare a Barourilor,
hotărâtă de Congresele de la
Bucureşti şi Târgu-Mureş.
Între anii 1948 și 1954, au fost
desfiinţate barourile și au apărut
colegiile de avocaţi, au fost
înființate plafoanele, în sensul că
un avocat putea să realizeze
venituri până la nivelul unui
plafon maxim stabilit de lege,
depășirea acestuia fiind
interzisă, s-au creat premisele
pentru colectivizarea profesiei, a
sporit rolul şi influenţa organelor
de partid în activitatea
avocaţilor, s-a trecut la un
control riguros al activităţii
desfăşurate de către corpul
profesional, corp care îşi pierdea
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tot mai mult din independenţa
dobândită anterior.
Perioada 1954 - 1989 a
reprezentat cel mai trist episod
din istoria Baroului Timiș. Corpul
avocaţilor a fost trecut în
subordonarea directă a
Ministerului Justiţiei, devenind o
direcţie în cadrul acestui
minister (Direcţia notariatelor,
avocaturii şi jurisconsulţilor).
Profesia de avocat a fost
politizată excesiv și și-a pierdut
complet independența. După
anul 1968 s-a acordat o mai
mare independenţă corpului
profesional și o atenţie sporită
adunărilor generale. Conducerea
Colegiului a fost aleasă de către
adunarea generală, dar organul
de conducere trebuia confirmat
de către organele locale de
partid.

zorI lIMpezI în DeMocrAțIe

Evenimentele din 1989 au
reprezentat un nou început
pentru avocați. După
răsturnarea dictaturii, membrii
Baroului Timiş, alături de ceilalţi
avocaţi din ţară, au decis ieşirea
de sub tutela Ministerului
Justiţiei, revenirea la formele
tradiţionale de exercitare a
profesiei prin înfiinţarea
Baroului Timiș.
La 9 iunie 1995, în Monitorul
Oficial al României nr. 116, s-a
publicat Legea nr. 51/1995
pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat,
supusă ulterior mai multor
modificări.  
La 17 octombrie 1995, în
Monitorul Oficial al României nr.
237, a fost publicat primul
Statut al Profesiei de avocat,
ulterior fiind adoptate mai multe
variante modificate. 
Dintre avocații din Baroul Timiș
care au ocupat demnități

publice, se cuvine a fi
menționați aurel Cosma, Nicolae
Imbroane, Coriolan Balta, Iuliu
Coste, antoniu Bogdan, Liviu
Cigăreanu, Valeriu Boleantu,
aurel Ciobanu, Coriolan Băran,
Dimitrie Nistor, Tiereanu a. Emil,
alexandru Roșcoban, Dumitru
Ganț, prefecți ai județului Timiș
în perioade diferite. De
asemenea, avocații Carol Telbisz,
Cornel Grofșorean, Lucian
Gheorghevici, Coriolan Băran,
Coriolan Baltă, Nicolae Table,
Emil Tiereanu, Ilie Radu, Iosif
Petric, au ocupat demnitatea de
Primar al Timișoarei în perioade
diferite.

în cApIlArele TIMIșoAreI. 
în ToATă țArA, DAr șI pesTe hoTAre

Se poate spune despre Baroul
Timiș că este o forță: dispune de
un Consiliu compus din 13
membri aleși, un Decan și
aproximativ 900 de membri.
Este un barou bine reprezentat
la nivel național: în vara anului
2019, doi avocați din Timiș au
fost validați pentru a face parte
din Consiliul Uniunii Naționale a
Barourilor din România (UNBR).
Este vorba despre domnii
avocați anton Iuhasz și Călin
Bot, ambii membri ai Consiliului
Baroului Timiș, la care se adaugă
decanul Baroului Timiș, domnul
avocat Sergiu Stanilă, validat și
ca membru în Comisia
Permanentă a UNBR, organ
executiv din care fac parte cinci
reprezentanți ai Baroului
București și zece reprezentanți
ai barourilor din țară.
Mai mult, Baroul Timiș a fost
prezent în toamna trecută la
Colocviul Franco-Român de la
Paris, unde s-a înfrățit cu Baroul
Strasbourg, deschizând calea
unei cooperări fructuoase, pe
termen lung. 

Nu se poate încheia schițarea în
cuvinte, fapte și proiecte a
Baroului Timiș fără a spune ceva
și despre activitățile sale mai
puțin cunoscute de către public.
Dincolo de participările
onorante și onorabile la
conferințe locale, naționale și
internaționale de specialitate,
sesiuni de formare, întruniri
oficiale în cadrul UNBR, reuniuni
de tip ”Cafeneaua juridică” sau
lansări de carte, Baroul și-a
înțeles rolul de contribuabil la
acțiunile caritabile din oraș, cu
reflexe de responsabilitate
socială, concertând pe scenele
Timișoarei cu Corul avocaților
sau sprijinind Balul Vienez,
organizat de Fundația hațegan
în beneficiul copiilor cu
dizabilități sau cu diverse nevoi
sociale. 
a organizat și chiar a câștigat
turnee de fotbal în competiția
dintre echipele de avocați
constituite ad-hoc. Tot Baroul a
încheiat parteneriate salutare cu
Librăriile humanitas (pentru
achiziții de cărți cu discount),
CertSign (pentru certificate
calificate de semnătură
electronică) sau automobile
Bavaria - Dealer BMW
Timișoara. a fost alături la
sărbătorirea Zilei Europene a
avocaților, Zilei Baroului
București, Zilei avocatului etc. a
fost, în petiții, comunicate și în
stradă, să protesteze solidar cu
breasla pentru respectarea
onorariilor avocaților implicați în
asistența judiciară și
extrajudiciară.  
Este peste tot, în capilarele
cetății, simțind și vibrând la
unison, gata să răspundă activ
chemărilor care duc Timișoara și
profesia mai departe, într-o
cadență europeană pe care cu
toții o dorim clară și
neîntreruptă.
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”Marcarea celor 145 de ani de la atestarea noastră 
ca instituție juridică de importanță vitală pentru regiunea
Banatului înseamnă să ne afirmăm public tradiția,
răspunderea și ancorarea noastră deplină în viața de
fiecare zi a societății în care activăm și trăim. 
Longevitatea ne obligă să luptăm cu onestitate 
pentru cauzele clienților noștri, să apărăm binele comun
câștigat democratic, să afirmăm și să respectăm 
statutul nostru și roba care ne distinge, să avem idei 
și inițiative și să colaborăm și mai bine pe linie
instituțională și profesională cu colegii din zonă 
și din întreaga țară. Este nu numai sărbătoarea noastră,
ci și a orașului, a Banatului!” 

sergiu stănilă, decanul baroului Timiș

consIlIul BArouluI TIMIș

av. baNDa crisTiaN av. ciucur Paul-filiPav. barbul ciPriaN av. boT căliN

av. PoPa crisTiaN av. țăraN oliviaNav. Dr. PoPa floriNa av. Tulbure bogDaN-ciPriaN

av. iuhasz aNToN av. Pașca ioNuțav. miTraN gheorghe-mugurel av. obârșie cezar-căliN



10 eDIŢIA A XXVIII-A IaNUaRIE 2020
LEGaL MaGaZIN www.legAlMAgAzIn.ro 

lA AnIVersAre

Mai întâi o amintire personală,
în timpul primului meu mandat
de Decan al Baroului Timiș
1996 – 2000 s-a descoperit
întâmplător în arhiva veche a
baroului, actul de înființare a
Camerei avocaților din
Timișoara, datat 25 ianuarie
1875. am luat în mâini hârtia
îngălbenită de vreme,
redactată în limba maghiară, cu
un puternic sentiment de
emoție!
S-a găsit apoi și traducerea în
limba română, redactată
imediat după înfăptuirea Marii
Uniri.
au convocat Consiliul Baroului
și au hotărât ca în fiecare an la
data de 25 ianuarie, avocații să
sărbătorească ziua Baroului
Timiș, ocazie cu care să

organizăm festivități adecvate,
iar seara să organizăm Balul
Baroului. am avut de-a lungul
anilor invitați de marcă la
aceste festivități: Conducerea
UNBR, membrii ai conducerii
instanțelor, parchetelor,
notarilor, polițiștilor, avocați
străini din Franța, Ungaria,
Bulgaria, Serbia, Croația,
Spania, Italia, etc. Precum și
miniștri, secretari de stat,
conducători de instituții
timișene, etc.
În ceea ce privește istoria
baroului, precizăm că apariția
Legii 34/1874 valabilă pe
teritoriul de atunci al Ungariei,
care îngloba Banatul ca
provincie a Imperiului 
austro-Ungar, a creat cadrul
organizării avocaților într-un
corp profesional propriu.
Desigur, avocatura a fost
practicată pe meleagurile
bănățene și înainte de 1874.
au existat avocați bănățeni
renumiți, care au pledat în fața
instanțelor din Viena,
Budapesta, Szeged, Cluj,
Oradea, Târgu-Mureș,
Timișoara, precum și în fața
instanțelor militare din Banatul
Sârbesc (avocații de graniță),
menționând doar pe câțiva din
marii avocați bănățeni de
atunci: Paul Iorgovici

Brâncoveanu (1764 - 1808),
Eftimie Murgu (1805 - 1870),
Constantin Ioanovici 
(1813 - 1861), Vicențiu Babeș
(1821 - 1907), Gheorghe
ardelean (1837 - 1909), aurel
Baciu (1886 - 1953), Coriolan
Brediceanu și fiul său, Caius
Brediceanu, Roth Otto 
(1884 - 1956), iar dintre
avocații de graniță îi mențio -
năm pe alexici Nicola, Vasile
Langinovici și Ștefan Sandici,
participanți la înființarea Camerei
avocaților din Timișoara.
După anul 1848, numărul
avocaților s-a redus, ca urmare
a măsurilor luate de autorități
împotriva avocaților care au
participat activ la evenimentele
revoluționare. 
Conform evidențelor ținute de
Judecătoria țării Banatului din
Timișoara, în Banat activau 69
de avocați, dintre care 37 la
Timișoara și 4 la Lugoj.
În 1857 apare legea de
înființare a judecătoriilor
urbariale, iar în 1868 legea de
organizare a justiției, urmată
după un an de legea de
exercitare a puterii
judecătorești. În 1871 se
înființează Tribunalul Regesc de
la Timișoara, iar în 1874 apare
legea practicării avocaturii nr.
34/1874, care a permis

organizarea corpului
profesional al avocaților. În
Banat au fost organizate
conform acestei legi Camere
avocațiale la Timișoara, arad,
Pecs, Szeged și Subotița.
Înființarea Camerei avocaților
din Timișoara a avut loc la data
de 25 ianuarie 1875, prin
convocarea avocaților din
întregul Banat, convocare
dispusă de Președintele
Tribunalului Timișoara, 
dr. Francisc Pattyondy. La
adunarea de constituire au
participat 81 de avocați, iar alți
25 au trimis adeziuni în plic
închis. Ulterior, avocaților
fondatori li s-au alăturat un
număr mare de avocați de pe
teritoriul Banatului care au
formulat cereri de înscriere.
Sub această denumire (Camera
avocaților) entitatea a
funcționat până în 1921, dată
la care s-a hotărât
transformarea ei în Barou. Prin
ordonanța din 6 februarie
1919, CONSILIUL DIRIGENT a
hotărât unele măsuri de
organizare, printre care cea a
depunerii jurământului de
credință față de Statul Român.
În urma depunerii
jurământului, avocații erau
obligați să învețe limba
română, care urma să fie

prima formă de organizare a avocaturii
timișene - camera Avocaților 
din Timișoara, înființată în 1875
(perioada de început, 1875 – 1921)
de Av. IoAn hAMpu, fost decan al baroului Timiș în perioada 1996 - 2004
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folosită în justiție.
Revenind la anul 1875,
menționăm că primul
Președinte al Camerei avoca -
ților din Timișoara a fost dr.
Maurițiu Sülyok, pentru
perioada 1875 – 1878.
Următorii președinți au fost 
dr. Sülyok Mar, pentru
perioada 1878 – 1881 (posibil
aceeași persoană), apoi dr.
Brettner Iosif (1881 - 1884), 
dr. Szüllo Erno (1893 – 1896,
1896 - 1899), dr. Nyamessy
Giula (1899 – 1902, 1902 -
1905), dr. Kissfaludy  Kolaman 
(1905 – 1908, 1908 - 1911), 
dr. Kissfaludy Kolaman 
(1911 - 1920).
La 7 februarie 1921, când
Camera avocaților s-a transfor -
mat în Barou, au avut alegeri
pentru ocuparea demnității de
Decan și pentru constituirea
unui Consiliu al Baroului. 
a fost ales Decan dr. aurel
Cosma (primul Decan de
naționalitate română), jurist

distins și luptător de elită
pentru marea unire de la 1918
(el fiind numit și primul Prefect
al Județului Timiș îm 1919).
În 1921 au fost adoptate mai
multe acte normative care au
urmărit unificarea legislației și
care au avut un impact
deosebit în dezvoltarea
avocaturii. Legea din 26 iulie
1921 prevedea dreptul oricărui
avocat înscris într-un barou de
a pleda pe întregul teritoriu al
Regatului României, precum și
dreptul avocatului de a se
transfera în oricare barou din
România. această lege a stârnit
și unele nemulțumiri în rândul
avocaților din Banat și ardeal
care au fost „invadați” de un
mare număr de avocați sosiți
din vechiul regat, care aveau
condiții mult mai permisive de
accedere în profesie. La rândul
lor, noii sosiți erau nemulțumiți
de condiția suplimentară
existentă în Banat și ardeal de
a avea titlul de doctor în drept.

Corifei ai Marii Uniri au fost
numeroși avocați timișeni de
prestigiu ca: aurel Cosma,
Lucian Georgevici, Gheorghe
adam, aurel Baciu, Coriolan
Băran, alexandru Biriescu,
Nicolae Biriescu, cei din familia
Brediceanu Caius și Tiberiu,
Sever Bugarin, Liviu Cigărean,
Pompiliu Ciobanu, alexandru
Coca, aurel Cosma junior, Iuliu
Coste, Cornel Crăciunescu,
Ioan Demian, George Dobrin,
Gheorghe Gârdea, augustin
Giurgiu, Ilie Gropșianu, Mihail
Gropșianu, Nicolae Imbroane,
Petru Ișfan, George Labontru,
Victor Mercea, Gheorghe
Miclea, Ion Nedelcu, Pavel
Obădeanu, Nestor Oprean,
Mihai Spăriosu, Dimitrie
Zgăvârdea, Cornel Teicu,
Emanuil Ungureanu, adalbert
Vadas – albin, Mihai Valeriu,
aurel Vălean, Lazăr Zarcula,
Gheorge Zărie.
Toți au participat la Marea
adunare de la alba Iulia, mulți

au făcut parte din Marele Sfat
Național, au fost în
Conducerea Consiliului
Național Român, au fost ziariști
patrioți și apoi după Marea
Unire au devenit oameni
politici dedicați țării și
poporului român. De
asemenea, răspunzând
chemării Consiliului Dirigent,
mulți avocați de prestigiu au
trecut în justiție sau
administrație, pentru a umple
golul lăsat de cei care au
refuzat să presteze jurământul
față de Statul Român, recent
reîntregit.
acestea sunt doar câteva
considerații referitoare la
activitatea avocaților timișeni
în perioada 1875 – 1921, care
au adus strălucire și apreciere
pentru Baroul Timiș,
impunându-l ca Barou fruntaș,
deschizător de drumuri,
profund implicat în viața
judiciară și socială a Banatului
și a țării.


