
 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 29.03.2022, 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 

15.03.2022. 

Soluție: aprobare 

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

22.03.2022.  

Soluție: aprobare 

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

Baroului Ilfov. 

Soluție: se completează cu punctele 21 și 22 și nu se postează punctele 5, 6 și 8 

4.Stadiul îndeplinirii lucrărilor anterioare.  

Soluție: nu există situații nerezolvate 

 

SAJ 

7.Cerere modificare opțiuni SAJ. 

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 51/29.03.2022 

 

 

DIVERSE 

9.Solicitare convocare Adunare Generală Electivă pentru alegerea noului decan al Baroului 

Ilfov. 

Soluție: amânare până la soluționarea dosarului 3694/2/2021 și comunicare adresă 

către domnul avocat dr. Ene Daniel 

  

10.Cerere privind comunicarea cererilor avocaților care au solicitat convocarea Adunării 

Generale Extraordinare 

Soluție: respingere 

 

11.Cerere privind comunicarea informațiilor privind consultantul tehnic din cadrul AGE. 

Soluție: respingere 

 

12.Cerere privind comunicarea listei avocaților care au solicitat înscrierea în Comisia de 

soluționare a Contestațiilor la AGE. 

Soluție: respingere 

 

13.Cerere privind comunicarea de informații legate de consilierii UNBR din partea Baroului 

Ilfov. 

Soluție: amânare  

 

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

Centrală de  

Soluție: amânare  

 

15.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: amânare  

 



16.Strategia de comunicare UNBR 2022.  

Soluție: se ia act 

 

17.Revenire punct 10 al ordinii de zi a ședinței Consiliului Baroului Ilfov din data de 

14.12.2021, respectiv: Propunere de actualizare a Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov 

nr.72/14.12.2017 referitoare la taxele Baroului Ilfov.   

Soluție: amânare până la dezbaterea bugetului pentru anul 2023 

 

18.Revenire punct 10 al ordinii de zi a ședinței Consiliului Baroului Ilfov din data de 

16.11.2021, respectiv: Propunere de emitere a unei hotărâri pentru securizarea depozitelor în 

lei ale Baroului Ilfov prin cumpărarea de euro.  

Soluție: se ia act 

 

19.Analiza motivării 232 adoptata de Consiliul U.N.B.R. la data de 10.02.2022, privind 

anularea Hotărârilor Consiliului Baroului Ilfov 17/11.01.2022 și nr. 28/01.02.2022 

(organizare AGE 11.02.2022)  

Soluție: se ia act 

 

20.Acordare prime de Paște angajaților Baroului Ilfov.  

Propunere: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 52/29.03.2022 

 

 

COMPLETARE 

21.Propunere retribuții angajate Barou Ilfov. – public  

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 53/29.03.2022 

 

22.Propunere privind consultarea corpului de avocați privind modul de desfășurare a 

adunărilor generale ale Baroului Ilfov pentru viitor, respectiv în format fizic sau electronic, 

dezbaterile urmând să se organizeze în același regim. 

Soluție: organizare unei consultări a membrilor baroului la care se va putea vota pe e-

mail sau fizic în urnă (în timpul programului de lucru al sediului, luni-vineri, 10:00-

16:00), timp de 7 zile, respectiv în perioada 11.04.2022-17.04.2022 

 

 

 

 

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 


