
 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI ILFOV 

DIN DATA DE 04.10.2022, MARTI, INTERVAL ORAR 16:30 – 24:00 

  

ACTE ȘEDINȚE CONSILIU BAROU ILFOV 

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

13.09.2022. – public 

Soluție: Se inregistreaza acordul fiecarui consilier conform votului 

 

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

Baroului Ilfov. – public  

Soluție: nu se vor posta punctele 3, 4, 5 și 6 

 

SAJ 

7. Cerere înscriere RAJ începând cu luna Octombrie 2022. 

Soluție: Decizia Consiliului Baroului Ilfov 117/04.10.2022 

 

 

DIVERSE 

8. Organizare Program FAST. – public 

Soluție: Propunere organizare festivitate/conferință FAST individual sau împreună cu 

Baroul București. Se va solicita disponibilitatea de participare din partea avocaților înscriși în 

program la Baroul Ilfov și se vor face demersuri în vederea identificării unor posibili 

sponsori. În funcție de interesul prezentat de către avocați se va decide dacă festivitatea se va 

organiza de către Baroul Ilfov sau împreună cu Baroul București. 

Separat se va întocmi un program pentru susținerea cursurilor.  

Se desemnează domnul consilier avocat Stan Marian în vederea efectuării 

demersurilor legate de acest punct, în virtutea calității acestuia de coordonator al Proiectului 

FAST din partea Baroului Ilfov.  

 

9. Analiza situației contribuțiilor către barou ale avocaților membri ai Baroului Ilfov și 

avocaților care au înființate sedii secundare pe raza Baroului Ilfov. 

Soluție: se ia act de faptul ca au mai ramas 4 avocați restanți. Se va reveni cu 

notificări prin intermediul e-mailului și apel telefonic. Termen  de plata 18.10.2022 

 

10. Dezbateri cu privire la pregătirea profesională continuă organizată de Baroul Ilfov. 

Soluție: continuare colaborare cu domnul conf. univ. dr. Marcoci Petrică Mihail. 

Cursul din data de 29.09.2022 urmează a fi reprogramat. 

 

 

PREZENȚĂ CONSILIERI BAROU ILFOV: 

CHERCIU CALIN RODICA – prodecan – prezent 

IONESCU MARIANA – consilier – prezent 

LOVIN ȘERBAN NICULAE – consilier – prezent  

POPESCU-PROOROCU CARMEN-COCA – consilier – prezent 

RUSU NICOLETA MARIA – consilier – prezent 

SCĂRLĂTESCU MIHAELA – consilier – prezent 

STAN MARIAN – consilier – prezent 

STANCIU JENIFER ENIKO – consilier – prezent 

 


