
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 26.10.2021, MARȚI, INTERVAL ORAR 15:00 – 24:00 

  

ACTE ȘEDINȚE CONSILIU BAROU ILFOV 

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

12.10.2021. – public 

v amânare - conținutul procesului verbal va fi aprobat în proxima ședință 

 

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

Baroului Ilfov. – public 

Soluție: se completează cu punctul 15 și nu se postează punctele: 4,6,7, 10 și 14. Se vor 

exclude de la dezbateri punctele 8 și 13 

 

3.Stadiul îndeplinirii lucrărilor anterioare. – public 

Soluție:  se ia act de stadiul îndeplinirii  

 

SAJ 

5.Cerere înscriere în R.A.J., formulată de doamna avocat Barbu Luciana. – referat prodecan: 

aprobare începând cu data ridicării suspendării. – public 

Soluție: aprobare 

 

DIVERSE 

9.Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov 

nr.80/06.10.2021. – public 

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 92/26.10.2021 

 

10.Analiza încasărilor avocaților din oficii pe ultimele 12 luni. – public 

Soluție: se ia act 

 

11.Stabilirea necesarului de carnete de împuterniciri de asistență judiciară obligatorie, 

raportat la proiectul de implementare a delegațiilor electronice.– public 

Soluție: comanda de 100 de carnete de împuterniciri avocațiale 

 

12.Analiza răspunsului U.N.B.R. privind solicitarea de lămurire a situației privind 

recunoașterea vechimii în profesie în cazul avocaților suspendați pentru efectuarea 

concediului de creștere și îngrijire copil, în ce privește aplicarea dispozițiilor art. 22 alin. (3) 

din Legea 51/1995. – public 

Soluție: se ia act 

 

14.Analiza solicitării primite din partea unor membri ai Baroului Ilfov, privind 

disponibilitățile financiare ale baroului, motivul abrogării hotărârilor privind convocarea 

Adunării Generale Extraordinare a Baroului Ilfov și sumele alocate pentru achiziționarea 

trofeului și distincțiilor „Sarmiza Bilcescu”. – public 

Soluție: comunicare răspuns  

 

COMPLETARE: 

15.Analiza propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare și desfășurare a 

ședințelor Consiliului Baroului Ilfov. - public 

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 93/26.10.2021 

 

 

 



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 


