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PROCES - VERBAL
incheiat azi, mar!i, 17.05.2022, ora 10:00, la
5ediul Baroului I fov, Calea
Mosilor nr. 88, sector 3, Bucuresti, ca urmare a Ad
undrii Generale rdinare a

Baroului Ilfov, ce s-a desfa§urat in format electronic in perioada 13.01vocatCHERC .2022, ora
00:00 -15.05.2022, ora 24.00.

U CALINprezidiula
Sedinfa a fost condusa de doamna prodecan
RODICA.
in lipsa inscrierilor la dezbateri in cadrul
narii Generale,
fost format conform art. 4 lit. a alin (2) din Regulamentu
ul de organizare a Adundrii
Generate Ordinare a Baroului Ilfov 2022, aprobat prim >tardrea Consiliulbru)nsabilcuintoc i Barouluiireaactelorststabilita
Ilfov nr. 45/15.03 .2022 (in continuare Regulament) din
1. Avocat Cherciu-Calin Rodica -presedinte
2. Avocat Ionescu Mariana - secretar
3 . Avocat dr. Lovin Serban Niculae -membru
4. Avocat Popescu-Proorocu Carmen-Coca -mem

5 . Avocat Rusu Nicoleta Maria - membru
6. Avocat Stan Marian -membru
Conform art.41it.a alin.3) din Regulamentul,
Adundrii Generale este dra. Moiceanu Ioana Andreea

xandra.

Se constata regularitatea convoc5rii Adunarii

3rale, astfel:

In Sedirtya din data de 15.03.2022 a Consiliul

aroului Ilfov a

organizarea Adunarii Generale Ordinare a Baroului Ilfov pentru perioada 6.05.2022'
ora 00:00 - 08.05.2022, ora 24:00, prina convocare Sipentru perioada 3.05.2022'
ora 00:00 -15.05.2022, ora 24:00, a doua convocare, 1 format electro ic ?i a fost
adoptat Regulamentul de organizare a Adunarii Generale3 0rdinare a 8 oului Ilfov,
prim Hotirarea Consiliului Baroului Ilfov nr. 45/15.03..2022, conform art. 67 din
Statutul Profesiei de Avocat.
La data de 23.03.2021 a fost publicat anunqul tnvocarii Aduna ii Generale
ordinare a Baroului Ilfov in revista "Anunqul telefonic" ;i la data 25.03. 022 au fost
7ocarea Adundr. i Generale,
publicate pe pagina de internet a Baroului Ilfov
materialele supuse votului §i Regulamentul, conform pozitiilor art. 5 alin. 2 din
Legea n^r. 51/1995 pentru organizarea Si exercitarea
;iei de avocat, re ublicata.
In conditiile art. 67 din Statut se constata ca nu au fost tra smise prim
intermediul postei electronice propuneri pentru comple)tarea ordinii d zi nefiind
formulate nici opozifii ou privire la confinutul punctelor Kistente pe ordin a de zi.
15.2022, respect v cu 2 zile
Avand in vedere faptul ca pana la data de
inainte de data prinei convocdri a Adunirii Generale, nu au existat olicitdri de
egulament,
participare la etapa dezbaterilor, conform art. 2 alin. 4 din

vfdeocofnnfi:rat:i:[npur]s;aef:goannj::t;r]S£_auexp].;matvotu]
L nunar de 75 d avocati din
totalul de 157 de avocati cu drept de vot. Fata de
)zitiile art.68 di Statut' s-a
constat faptul ca nu a fost intrunit cvorumul necesar
itru prima conv care, motiv
penti.u care, in conformitate ou art. 8 din Regulament, -a transmis prin intermediul
po§tei electronice o informare catre avocati, privind rec0nivocarea Aduna ea Generale
Ordinara pentru perioada 13.05.2022-15.05.2022.
marea a fost ublicata pe

pagina de internet a baroului la aceeasi data.
Conform art. 4 lit. b) alin. 5 din Regulament, nu s-au organizat de

ateri.

I
in urma centralizini, se constat5 ca, cu majoritate de voturi s- aprobat
Bugetul Baroului Ilfov pentru anul 2022.
in ce prive§te punctul 3 al ordinii de zi, respectiv Alegerea delegatului
Baroului IIfov la Congresul Avoca¢ilor din 2022 -candidafi avocat Mines u Mirela Si
avocat Scarlatescu Mihaela au fost exprimate un numar de:
- 17 voturi pentru doamna avocat M5nesou Mirela
- 52 voturi pentru doamna avocat Scarlatescu Mihaela
- 3 abtineri
- 1 vot nut

in urma centralizalii, se constata ca, cu majoritate de voturi a fst aleasa
doamna avocat Scdrlatescu Mihaela in calitate de delegat al Baroulu Ilfov la
Congresul Avocatilor din 2022. Un participant nu §i-a exprimat votul cu privire la
acest punct, motiv pentru care a fost considerat nul.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal intr-un xemplar,
consemnarile fiind f5cute de catre dra Moiceanu Ioana Andreea Ale andra, in
califate de responsabil cu intocmirea actelor Adundrii Generale.
17.05.2022

responsabil cu intocmirea actelor Adunirii Generale,

oiceanu

avocat
Prezentul proces-verbal a fost comunicat secretarului de Sedin
s-au
mai
Mariana, in data de 17.05.2022, ora 14:07. In urma verificdrilor n

modificiri.
Semnatura secretar Sedinfa, avocat Ionescu Mariana:
e-mail confirmare: avocatmarianaionescu@yahoo.com, data 17.05.2022, oa 15:59

„Buna ziua, sunt de acord cu continutul acestora.
0 zi fromoasa!"

Ulterior avizarii de catre secretarul Adundrii Generale a Bar ului Ilfov'
prezentul proces-verbal a fost comunicat membrilor prezidiului, i data de
17.05.2022, ora 16:15.

onfinutului
procesului verbal §i validarea voturilor exprimate s-a efectuat de cat e membrii
prezidiului, prin intermediul postei electronice, astfel:

Conform art. 4 lit. d alin. 3 din Regulament, confirmarea

Avizat:

Pre§edinte: Prodecan Cherciu Calin Rodica
e-mail confirmare: rodicherciu@yahoo.com, data 17.05.2022, ora 17:3 8

„De acord ou textul
De acord cu interpretarea"

Secretar: consilier avocat Ionescu Mariana
e-mail confirmare: avocatmarianaionescu@yahoo.com, data 17.05.2022, oa

„De acord cu textul
De acord cu interpretarea"

17:53

