
 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 16.11.2021, 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 

Soluție: aprobare 

 

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

26.10.2021. – public 

Soluție: aprobare 

 

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

Baroului Ilfov. – public 

Soluție: se completează cu punctele 11 și 12, nu se postează 5 și 6. Se exclude punctul 9 

 

4.Stadiul îndeplinirii lucrărilor anterioare. – public 

Soluție: se ia act de stadiul îndeplinirii 

 

 

DIVERSE 

7. Propunere colaborare EBAS Iuris. – public 

Soluție: respingere propunere colaborare 

 

8.Propunere de abrogarea Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 12/10.01.2019, privind 

acordarea priorității la desemnare avocaților stagiari. – public 

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 95/16.11.2021 

 

9.Propunere abrogare hotărâre Consiliu Barou Ilfov nr.124 din 2012 pentru motive de 

nelegalitate și lipsă de oportunitate. Prezentare solicitare de plată a cheltuielilor de 

reprezentare la Congresul U.N.B.R. din iunie 2021. – public 

Soluție: excludere 

 

10.Propunere de emitere a unei hotărâri pentru securizarea depozitelor în lei ale Baroului 

Ilfov prin cumpărarea de euro. – public 

Soluție: aprobare și amânare în vedere identificării celei mai bune oferte de schimb 

 

 

COMPLETARE 

11.Solicitare lămuriri privind înlocuirea în dosarul 9983/1748/2021. – public  

Soluție: Baroul Ilfov nu poate dispune înlocuirea. Aprobare continuare reprezentare în dosar, 

în condițiile disponibilității doamnei avocat, în caz contrar aceasta se poate adresa 

executorului în vederea înlocuirii. 

 

12.Invitație din partea postului de radio „The Rebel” de a participa la emisiunea THE 

INTERVIEW. – revenire punctul 16 din ședința Consiliului Baroului Ilfov din data de 

14.09.2021 – public   

Soluție: respingere propunere colaborare 

  



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 


