
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 23.03.2021, MARTI, INTERVAL ORAR 15:00 – 24:00 

 

 

 Ședința se va desfășura astfel: în intervalul orar 15-17 va avea loc prin intermediul 

videoconferinței, iar după ora 17 se va vota prin intermediul postei electronice (e-mail). Linkul de 

acces se va comunica prin intermediul poștei electronice și pe grupul de whatsapp. 

  

ACTE ȘEDINȚE CONSILIU BAROU ILFOV 

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

09.03.2021. – public 

Soluție: aprobare conținut 

 

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

Baroului Ilfov. – public 

Soluție: nu se postează punctele 4,5 și 9 și se completează ordinea de zi cu punctele 10 și 11, 

punctul 11 urmând a fi anonimizat. 

 

3.Stadiul îndeplinirii lucrărilor anterioare. – public 

Soluție: se ia act 
 

DIVERSE 

6.Propunere privind persoana cărei i se va înmâna distincția Sarmiza Bilcescu. – public 

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 30/23.03.2021  
 

7.Propunere adoptare procedură privind transferul avocaților stagiari, în ce privește punerea 

în aplicare a dispozițiilor art. 18 alin. 6 din Legea 51/1995.  – public 

Soluție: Întocmire formular distinct pentru transferul avocaților stagiari în Baroul Ilfov, în 

care se va introduce o secțiune în care petentul va trebui să completeze de cate ori a fost 

înscris pentru susținerea examenului de definitivat. Procedura are în vedere avocații stagiari 

care au o vechime în profesie mai mare de 3 ani  

 

COMPLETARE 

8.Avizarea Hotărârii nr. 1 din 10.03.2021 a Consiliului de Administrație a Filialei București-

Ilfov a C.A.A., privind programul „Respect și sprijin pentru pensionarii filialei București-

Ilfov”. – public  

Soluție: amânare în vederea comunicării materialelor relevante de către Filialei București-

Ilfov a C.A.A. 
 

10.Avizarea modificării organigramei Filialei București-Ilfov a C.A.A. conform adresei nr. 

GN-00370/17.03.2020. 

Soluție: amânare în vederea comunicării materialelor relevante de către Filiala București-

Ilfov a C.A.A.; Solicitare privind invitarea unui membru al Baroului Ilfov la ședințele 

Consiliului de Administrație a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în care se dezbat situații și 

proiecte ce necesită avizul Consiliului Baroului Ilfov. 

 
11.Sesizare formulată împotriva soluției pronunțate de prim-procurorul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Cornetu, cu privire la reducerea onorariului acordat avocatului din oficiu. 

Soluție: amânare până la epuizarea tuturor căilor de atac. 

 

 

 

  



PREZENȚĂ CONSILIERI BAROU ILFOV: 

PAIDIU HUBERT ALIN - decan 

CHERCIU CALIN RODICA - prodecan 

ENE DANIEL - consilier 

GRIGORAȘ LUMINIȚA - consilier 

IONESCU MARIANA - consilier 

LOVIN ȘERBAN NICULAE - consilier 

RUSU NICOLETA MARIA - consilier 

STAN MARIAN - consilier 

STANCIU JENIFER ENIKO - consilier 


