
 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 30.05.2022, LUNI, INTERVAL ORAR 14:00 – 24:00 

  

ACTE ȘEDINȚE CONSILIU BAROU ILFOV 

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

10.05.2022.  

Soluție: aprobare 

 

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

11.05.2022.  

Soluție: aprobare 

 

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

Baroului Ilfov.  

Soluție: se suplimentează cu punctele 14 și 15 și nu se postează punctele 4, 5, 6, 9 și 10 

 

 

SAJ 

7. Cereri înscriere și modificare a opțiunilor din Registrul de Asistență Judiciară (RAJ) și 

Registrul Curatorilor Speciali (RCS). – termen limită de depunere a cererilor 31.05.2022 – 3 

categorii de cereri: 

a) Avocații îndeplinesc condițiile pentru aprobarea cererilor 

b) Cereri care nu sunt standard 

c) Cereri fără obiect - nu există diferențe între cererile depuse și opțiunile actuale din RAJ 

Soluție: se ia act de toate cererile.  

Punctul a): se amână soluționarea pentru proxima ședință, respectiv după expirarea 

termenului de depunere a cererilor 

Punctul b): respingere cerere privind excluderea de la repartizare în dosarele având ca obiect 

omor și persoane vătămate.  

Punctul c): se constată faptul că cererile sunt fără obiect 

 

 

DIVERSE 

8. Solicitare semnare acord de parteneriat între organizațiile patronale și corpurile profesionale 

din județul Ilfov, formulată de Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR).  

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 68/30.05.2022 

 

11. Analiza situației contribuțiilor către barou ale avocaților care au înființate pe raza Baroului 

Ilfov.  

Soluție: amânare 

 

12. Analiza situației comunicării polițelor de asigurare de către avocații membri ai Baroului 

Ilfov. – termen comunicare 30.05.2022  

Soluție: amânare 

 

13. Delegare atribuții prodecan către un consilier pentru perioada 31.05.2022-13.06.2022, 

conform art. 57 alin. 3 din Legea 51/1995.  

Soluție: Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 69/30.05.2022 

 

 



COMPLETARE 

14. Analiza referatului întocmit de domnul consilier avocat Stan Marian privind proiectul „Fii 

avocat în școala ta”  

Soluție: comunicare referat către Consiliul U.N.B.R. După finalizarea tuturor cursurilor se va 

întocmi un referat separat 

 

15. Cerere punere la dispoziție a Registrului privind procesele verbale ale Consiliului Baroului 

Ilfov, în care au fost consemnate lucrările ședințelor de consiliu pentru anul 2022.  

Soluție: solicitare punct de vedere către Consiliul U.N.B.R. privind aplicarea dispozițiilor 

prevăzute la art. 73 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat în raport de prevederile art. 48 

alin. 3 din Legea 51/1995 și art. 1 și 2 din Regulamentul de ordine interioară a ședințelor 

Consiliului Baroului Ilfov, aprobat pin Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 99/15.12.2020 

 

 

 

PREZENȚĂ CONSILIERI BAROU ILFOV: 

CHERCIU CALIN RODICA – prodecan 

IONESCU MARIANA – consilier 

LOVIN ȘERBAN NICULAE – consilier 

POPESCU-PROOROCU CARMEN-COCA – consilier 

RUSU NICOLETA MARIA – consilier – absent nemotivat 

SCĂRLĂTESCU MIHAELA – consilier  

STAN MARIAN – consilier 

STANCIU JENIFER ENIKO – consilier 


