
 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 19.04.2022, 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 

29.03.2022.  

Soluție: se înregistrează votul fiecărui consilier 

 

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

Baroului Ilfov.  

Soluție: se completează cu punctele 11 și 12 și nu se publică 3 

 

DIVERSE 

4. Analiza rezultatului solicitării de opinie privind modul de desfășoare a Adunărilor Generale 

ale Baroului Ilfov.  

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 55/19.04.2022 

 

5. Cerere privind comunicarea de informații legate de consilierii U.N.B.R. din partea Baroului 

Ilfov.  

Soluție: comunicare răspuns către petenți 

 

6. Cerere privind comunicarea de informații legate de consilierul Baroului Ilfov la Comisia 

Centrală de Disciplină. 

Soluție: comunicare răspuns către petenți 

 

7. Solicitare punct de vedere privind propunerea de a amenda inițiativa legislativă vizând 

avertizorii de integritate (proiect pornit de la transpunerea Directivei UE nr. 2019/1937) 

Soluție: comunicare punct de vedere către U.N.B.R. și către solicitant 

 

8. Analiza adresei nr. 32-1-SNGJ-2022 privind solicitarea de modificare a art. 20 alin. (5) din 

Legea 51/1995, în sensul includerii pe lista persoanelor care pot susține examenul de primire 

în profesia de avocat pentru obținerea titlului de avocat definitiv a grefierilor cu studii 

superioare juridice.  

Soluție: aviz favorabil 

 

9. Stadiul derulării Proiectului Fii avocat în școala ta.  

Soluție: se ia act de informarea domnului consilier avocat Stan Marian, proiectul 

urmând a se derula după finalizarea vacanței de primăvară a copiilor, respectiv după 

data de 02.05.2022 

 

10. Analiza situației contribuțiilor membrilor Baroului Ilfov datorate către barou, U.N.B.R. și 

fondul de solidaritate al avocaților.  

Soluție: acordare termen până la proxima ședință pentru cei 4 membri ai baroului 

aflați în situație de suspendare 

 

 

COMPLETARE 

11. Validarea candidaturilor pentru calitatea de delegat al Baroului Ilfov la Congresul Avocaților 

2022. – public 

Soluție: validarea celor două candidaturi depuse 



 

12. Cereri înscriere în proiectul „Fii avocat în școala ta”, formulate de două doamne avocat 

membre ale Baroului București. – public  

Soluție: solicitare către doamnele avocat de a comunica dovada îndeplinirii condițiilor 

de înscriere în proiectul „Fii avocat în școala ta” 

 

 

 

 

PREZENȚĂ CONSILIERI BAROU ILFOV: 

CHERCIU CALIN RODICA – prodecan 

IONESCU MARIANA – consilier 

LOVIN ȘERBAN NICULAE – consilier 

POPESCU-PROOROCU CARMEN-COCA – consilier 

RUSU NICOLETA MARIA – consilier 

SCĂRLĂTESCU MIHAELA – consilier 

STAN MARIAN – consilier 

STANCIU JENIFER ENIKO – consilier 


