
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 13.04.2021, MARTI, INTERVAL ORAR 15:00 – 24:00 

  

ACTE ȘEDINȚE CONSILIU BAROU ILFOV 

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

23.03.2021. – 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 

Propunere: se completează ordinea de zi cu punctele 14, 15 și 16 și  nu se postează 4, 5, 6 și 16 

 

3.Stadiul îndeplinirii lucrărilor anterioare. – public 

Propunere: se ia act 

 
DIVERSE 

7.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 suplimentării materialelor relevante 

 

8.Avizarea modificării organigramei Filialei București-Ilfov a C.A.A. – public 
Soluție: amânare în vederea suplimentării materialelor relevante cu situația avocaților cu privire la 

care s-a început verificarea dosarelor în perioada Ianuarie-Martie 2021 și fișa postului 

 

9.Organizarea Adunării Generale Ordinare a Baroului Ilfov. – public  
Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 34/13.04.2021 

 

10.Adoptarea Regulamentului pentru organizarea Adunării Generale Ordinare a Baroului 

Ilfov. – public 
Soluție:  amânare pentru data de 19.04.2021 

 

11.Acordare prime de Paște angajaților Baroului Ilfov. – public  
Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 35/13.04.2021 

 

12.Informare referitoare la analiza activității departamentelor Consiliului Baroului Ilfov 

pentru luna Mai 2021. – public  
Soluție: se ia act de informare, urmând a se face propuneri cu privire la activitățile departamentelor 

 

13.Sesizare formulată cu privire la comportamentul doamnelor grefier de la arhiva secției I 

Penale a Tribunalului București. – public (anonimizat) 
Soluție: se ia act, urmând a se lua măsuri în cazul în care se vor aduce la cunoștința Consiliului 

Baroului Ilfov situații similare 

 

 

COMPLETARE 

14.Reactia Baroului Ilfov în raport de Decizia Comisiei Permanente privind dosarul „Ferma 

Băneasa” – public  
Soluție: Transmiterea unui memoriu către instanțele și parchetele din județul Ilfov; vor fi invitați 

membri baroului să participe la un protest ce va avea loc miercuri, cu începere de la ora 11:50, la 

sediul Curții de Apel București, la care vor participa și membrii Consiliului Baroului Ilfov 

 

15.Cerere modificare opțiuni R.A.J., în sensul restrângerii opțiunilor. – public (anonimizat) 
Soluție: Decizia Consiliului Baroului Ilfov nr. 36/13.04.2021 



 

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 


