
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 26.01.2021, MIERCURI, INTERVAL ORAR 15:00 – 24:00 

 

  

ACTE ȘEDINȚE CONSILIU BAROU ILFOV 

1.Aprobarea conținutului procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Ilfov din data de 

15.12.2020.  

Soluție: aprobare conținut proces-verbal 

 

2.Aprobarea punctelor din ordinea de zi ce urmează a nu fi postate pe pagina de internet a Baroului 

Ilfov. 

Soluție: nu vor fi publicate punctele 4, 5, 6, 7 și 8 ale ordinii de zi și punctul b. din lista de amânări 

fără dezbateri 

 

3.Stadiul îndeplinirii lucrărilor anterioare. 

Soluție: desemnare Coordonator Departament Asistență Judiciară în vederea întocmirii unui 

Regulament de emitere al delegațiilor în format electronic (punctul 20 al ordinii de zi a ședinței 

Consiliului Baroului Ilfov din data de 17.11.2020). Se ia act de restul chestiunilor aflate în curs de 

soluționare. 

 

 

DIVERSE 

9.Analiza Regulamentului de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Baroului Ilfov în format 

electronic.  

Soluție: amânare în vederea modificării propunerii de Regulament. 

 

10.Analiza adresei primite din partea Ziarului Național, privind exercitarea fără drept a profesiei de 

avocat.  

Soluție: răspuns către petentă cu privire la faptul că numitul nu este membru al Baroului Ilfov și 

înaintare sesizare către Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu 

 

11.Analiza propunerii de comunicare a unor adrese către instanțe, referitoare la reducerea programului 

arhivelor în contextul neimplementării dosarului electronic și nepublicării informațiilor cu privire la 

dosare pe portal.  

Soluție: comunicare adresă către instanțe cu privire la programul de lucru redus 

 

12.Reanalizarea acordului semnat cu Societatea de Științe Juridice (juridice.ro) la data de 14.12.2017. 

Soluție: menținere contract în forma actuală 

 

13.Analiza posibilității implicării baroului în procedura de înscriere a membrilor și angajaților 

Baroului Ilfov în sistemul rovaccinare.  

Soluție: înscrierile se vor efectua individual, fără implicarea baroului.  

 

14.Aprobarea conținutului adresei către D.C.A.J. întocmite de coordonatorul S.A.J., conform 

dezbaterilor din cadrul ședinței Consiliului Baroului Ilfov din data de 21.01.2021.  

Propunere:amânare, în vederea refacerii adresei de către decan 

 

COMPLETARE 

15. Reparații privind instalația electrică. 

Soluție:  Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 12/26.01.2021 

 

 

LISTĂ AMÂNĂRI FĂRĂ DEZBATERI – lipsă acte/referate sau comunicate după convocare 

a.Analiza statisticii privind numărul delegațiilor de substituire comunicate S.A.J. în perioada Ianuarie 

– Noiembrie 2020, întocmite de funcționarul S.A.J. – referat departament Asistență Judiciară  

c.Propuneri privind modificarea/completarea procedurii de emitere a delegațiilor în format electronic. 

– referat departament Asistență Judiciară  

 



PREZENȚĂ CONSILIERI BAROU ILFOV: 

PAIDIU HUBERT ALIN - decan 

CHERCIU CALIN RODICA - prodecan - absent motivat 

ENE DANIEL - consilier - absent nemotivat 

GRIGORAȘ LUMINIȚA - consilier 

IONESCU MARIANA - consilier 

LOVIN ȘERBAN NICULAE - consilier 

RUSU NICOLETA MARIA - consilier 

STAN MARIAN - consilier  

STANCIU JENIFER ENIKO - consilier 


