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BAROUL VRANCEA

CONSILruL BRAOULUI VRANCEA

::
REGULAMENTULDEORGANIZARBAALEGBRILOR
organelor de conducere ale Baroului Vrancea
27 martie2020
prezentul Regulament completeaza dispozitiile din Legea nr. 5lll995 republicata si din
Statutul profesiei de avocat.

Art.l - Data alegerilor

:

de conducere
(1) Data Adunarii Generale a Baroului vrancea, in care se vor alege organele
putin cu 60 de zile inainte'
se hxeazd de Consiliul in functie al baroului cu cel

ale acestuia,

lipsa nejustificatd a
(2) Av6nd in vedere importanJa prezenlei avocaJilor la aceastd adunare,
constituie abatere disciplinari
avocatului de la oricare din zilele pentru Adundrile sus menlionate
gravf,, iar consiliul Baroului va sesiza comisia de disciplind.

Art.2- Dreptul de a participa la adunarea generall
de vot, toti
(1) Au dreptul de a participa la Adunarea generald gi de a-gi exercita dreptul
Baroul vrancea'
inscrigi in tabloul avocalilor cu drept de exercitare a profesiei din

avocalii care sunt

vot
(2) Nu au dreptul de a participa la Adunarea generald gi de a-Ei exercita dreptul la
profesiei'
avocalii aflafi in stare de incompatibilitate ori sunt suspendali din exercitarea
vot nu
(3) participarea la Adunarea generald se face personal, iar exercitarea dreptului de
poate

fi

delegatf, altui avocat.
secret.
(4) Alegerea organelor de conducere ale baroului se face numai prin vot
acesteia'
(5) Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor

(6) Adunarea

generala va alege urmatoareie organe de conducere:

- Decanul;

- 8 (opt) consilieri ai baroului si 3 (trei) consilieri supleanti;
(7) Adunarea generala va alege urmatoarele organe ale profesiei:

si 1 membru supleant;
Comisia de cenzori a Baroului Vrancea, formata din 3 (trei) membri
Comisia de disciplina, formata din 5 (cinci) membri'

(g) Adunarea

anul respectiv'
generala va alege si avocatul delegat la Congresul avocatilor din

Art. 3 - Data, locul

9i orele alegerilor

:

(1) Data, locul gi orele de incepere aAdunarii

vorfi stabilite de Consiliul infunctie,

afisate la

Panciu si Adjud si publicate cu cel
sediul Baroului, pe site-ul acesruia- la sediile S.\'J. Focsani,
putin cu 15 zile inainte de data stabilita intr-un ziar local.
!

'
-

(2) Convocatorul Adunarii generale va
15 zile inainte de data fixata pentru a putea

fi intocmit de secretariatul Baroului

fi

cu cel putin cu

semnat de fiecare avocat cu drept de exercitare a

profesiei din Baroul Vrancea.

Art.

4 - Depunerea de

candidaturi

:

4.1. Condifii generale:

(1) iqi vor putea depune candidaturile avocafii membri ai Baroului Vrancea care indeplinesc
condifiile prevazute de Legea 5ll1995 actualizata si de Statutul profesiei de avocat.

(2) Candidatul trebuie sa respecte si dispozitiile art. 70, al. 5 din Hotararea UNBR
13912016

privind Statutului Casei de Asigurari

a

nr.

Avocatilor cu privire la incompatibilitati.

4.2. Conditii de eligibilitate a decanului:

(1) Sub sanctiunea neludrii in seamf, a candidaturii, candidatii la funcfia de decan au
obligafia ca, atdt la momentul depunerii candidaturii cAt gi la momentul alegerilor sa indeplinesca
urmatoarele conditii:

- Sa aiba o vechime neintrerupta in profesie de minim 10 (zece) ani;
- Sa fie membru al Baroului de cel putin 5(cinci) ani;
- Sa nu fi exercitat doua mandate de decan;
- Sa nu fi fost colaborator al fostei Securitate, ca politie politica, sens in care fiecare candidat,
pentru completarea dosarului de candidatura, va da o declaratie pe propria raspundere, cu privire la
existenta sau inexistenta unei eventuale colaborari;

- Sa aiba o pregatire prefesionala deosebita;
- Sa aiba o reputatie nestirbita;
- Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani;
- Sa aiba incheiata la data desfasurarii alegerilor asigurarea de raspundere profesionala pentru
anul in curs;

- Sa aiba toate taxele achitale la zi.
(2) Avoca{ii care vor dori s[ candideze pentru mandatul de decan, igi vor depune in scris
candidatura

in

acest sens

la

secretariatul Baroului, cel mai tdrziu cu 40 zile inainte de data

programatd pentru Adunarea general6, primind numar de inregistrare de la secretariatul Baroului,
respectiv cel mai tarziupana la data de

l7

februari e 2020, ora 12.00

(3) Nedepunerea candidaturilor in intervalul de timp stabilit de Consiliu pentru fiecare
Adunare, atrage invalidarea cererilor.
(a) Candidatul va completa "Cererea de condidatura pentru mandatul de decan", prevazuta in

fi insotita de un "Program electoral al candidatului pentru
mandatul de decan", prevazut in Anexa 2 din Prezentul Regulament, in care va expune si detalia
proiectele si demersurile pe care intelege sa le inilieze in functia pentru care candideaza, sub

Anexa 1 din prezentul Regulament si va

sancfiunea neludrii in considerare a candidaturii.

(5) In conditiile in care, candidatul a mai avut un mandat anterior va completa si "Raportul
1

de decan, sub sanctiunea neluarii
de activitate,' (Anexa 3) pentru perioada in care a detinut functia

in

considerare a candidaturii.
4.3. Conditii de eligibititate a consilierilor:

(1) Sub
obligalia ca,

sancJiunea nelutrrii

atdr

in seam6 a candidaturii, candidalii la funcfia de consilier au

sa indeplinesca
la momentul depunerii candidaturii cdt gi la momentul alegerilor

urmatoarele conditii:

- Sa aiba o vechime neintrerupta in profesie de minim 8 (opt) ani;
care fiecare candidat,
- Sa nu fi fost colaborator al fostei Securitate, ca politie politica, sens in
propria raspundere' cu privire la
pentru completarea dosarului de candidatura, va da o declaratie pe
existenta sau inexistenta unei eventuale colaborari;

- Sa aiba o pregatire prefesionala deosebita;
- Sa aiba o rePutatie nestirbita;
- Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani;
profesionala pentru
- Sa aiba incheiata la data desfasurarii alegerilor asigurarea de raspundere
anul in curs;

- Sa aiba toate taxele achilatelazl.

in scris
(2) Avocalii care vor dori sf, candideze pentru mandatul de consilier igi vor depune
Baroului, cel mai tdrziu cu 40 zile inainte de data
la secretariatul Baroului'
programat6 pentru Adunarea general[, primind numar de inregistrare de

candidatura

in acest sens la secretariatul

repectiv cel mai tuziupana la data de 17 februarie2}2}, ora 12.00.
pentru
(3) Nedepunerea candidaturilor in intervalul de timp stabilit de Consiliul in functiune
fiecare Adunare, atr age invalidarea cererilor'
prevazttta
(4) Canditatul va completa "Cererea de condidatura pentru mandatul de consilier",
al candidatului pentru
in Anexa 4 dinprezentul Regulament si va fi insotita de un "Program electoral
in care va expune si detalia
mandatul de consilie r", ptevazvlin Anexa 5 din Prezentul Regulament,
candideaza, sub
proiectele, demersurile pe care intelege sa le initie ze in functia pentru care
sanctiunea neluarii in considerare a candidaturii acestuia.

(5) ln conditiile in care, candidatul amai avut un madant anterior va completa si "Raportul
sub sancJiunea
de activitate,, (Anexa 6) pentru perioada in care a detinut functia de consilier,
neludrii in considerare a candidaturii.
4.4. Conditii de eligibilitate pentru membrii Comisiei de disciplina

:

(1) Sub sanc{iunea neluf,rii in seamd a candidaturii, candida}ii la funclia de membru in
cdt 9i la momentul
Comisia de disciplina au obligalia ca, atdt la momentul depunerii candidaturii
alegerilor sa indeplinesca urmatoarele conditii:
- Sa aiba o vechime neintrerupta in profesie de minim 10 (zece) ani;
- Sa nu fi fost colaborator al fostei Securitate, ca politie politica, sens in care fiecare candidat,
cu privire la
pentru completarea dosarului de candidatur a, va da o declaratie pe propria raspundere,

existenta sau inexistenta unei eventuale colaborari;

- Sa aiba o pregatire prefesionala deosebita;
- Sa aiba o rePutatie nestirbita;
- Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani;
- Sa aiba incheiata ladatadesfasurarii alegerilor asigurarea de raspundere profesionala pentru
anul in curs;

- Sa aiba toate taxele achitatelazi.
(2) Avocatii care vor dori sd candideze pentru mandatul de membru igi vor depune in scris
candidatura in acest sens la secretariatul Baroului si va completa "Cererea de condidatura",

in Anexa 7 din prezentul Regulament cu 40 zile inainte de data programati pentru
mai
Adunarea general6, primind numar de inregistrare de la secretariatul Baroului. repectiv cel

prevazuta

taruiupanaladata de 17 februarie2020, ora 12.00.
4.5. Conditii de eligibilitate pentru membrii comisiei de cenzori a Baroului vrancea:

(l)

Sub sancliunea neluf,rii

Comisia de cenzori au obligali
ale

a

in seami a candidaturii, candidalii la funcJia de membru in

ca, atdt la momentul depunerii candidaturii cdt 9i la momentul

gerilor sa indeplinesca urmatoarele conditii

:

- Sa aiba o vechime neintrerupta in profesie de minim 8 (opt) ani;
- Sa nu fi fost colaborator al fostei Securitate, ca politie politica, sens in care fiecare candidat,
privire la
pentru completarea dosarului de candidatura, va da o declaratie pe propria raspundere, cu
existenta sau inexistenta unei eventuale colaborari;

- Sa aiba o pregatire prefesionala deosebita;
- Sa aiba o rePutatie nestirbita;
- Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani;
- Sa aiba incheiata la data desfasurarii alegerilor asigurarea de raspundere profesionala pentru
anul in curs;

- Sa aiba toate taxele achitate la zi.
(2) Avocatii care vor dori sd candideze pentru mandatul de membru igi vor depune in scris
candidatura in acest sens la secretariatul Baroului si va completa "Cererea de condidatura",
prevazuta in Anexa
Adunarea generaltr,

7 din prezentul Regulament, cu 40 zile inainte de data programatd pentru
primind numar de inregistrare de la secretariatul Baroului, repectiv cel mai

tarziupana la data de 17 februarie2020, ora 12.00.
4.6. Conditii de eligibilitate pentru delegatul la Congresul avocatilor:

(l)

Sub sanctiunea neludrii

in seamd a candidaturii, candidalii la funcJia de delegat la

momentul
Congresul avocatilor au obligaJi a ca, atdt la momentul depunerii candidaturii cdt 9i la
alegerilor sa indeplinesca urmatoarele conditii:

- Sa nu fi fost colaborator al fostei Securitate, ca politie politica, sens in care fiecare candidat,
privire la
pentru completarea dosarului de candidatura, va da o declaratie pe propria raspundere, cu

existenta sau inexistenta unei eventuale colaborari;

-

Sa aiba o pregatire prefesionala deosebita;

- Sa aiba o reputatie nestirbita;

-

Sa nu

fi fost sanctionat disciplinar in ultimii

5 ani;

- Sa aiba incheiata ladata desfasurarii alegerilor asigurarea de raspundere profesionala pentru
anul in curs;

-

Sa aiba toate

taxele achitatelazi.

2) Avocalii care vor dori sE candideze pentru mandatul de delegat la Congresul avocatilor igi

vor depune in scris candidatura in acest sens la secretariatul Baroului si va completa "Cererea

de

condidaturt', prevaztta in Anexa 8 din prezentul Regulament, cu 40 zile inainte de data programatd
pentru Adunarea generali, primind numar de inregistrare de la secretariatul Baroului, repectiv cel
mai tarziu pana la data de 17 februarie2020, ora 12.00.
4.7.

-

Candidatura pentru membru in Comisia electorala:

(1) Avocalii care doresc sd facd parte din Comisia electorald vor depune la secretariatul
baroului o cerere scris6, potrivit Anexei 9, repectiv cel mai tarziu pana la data de 1 7 februari e 2020,
ora 12.00.

(2) Nu pot face parte din Comisia electoralf, avocalii si-au exprimat intentia de a candida
pentru functiile de conducere si se afla in relatii de rudenie, afrnitate, colaborare, salarizare, asociere
sau conlucrare profesionala cu candidatii pentru decan, consilier, comisia de cenzori, comisia de

disciplina, sens in care vor depune o declaratie ca nu se afla in conflict de interese (anexa 9).
(3) Candidatii pentru comisia electorala trebuie sa fie inscrisi in tabloul avocatilor cu drept de
exercitare a profesiei, sa aiba achitate taxele datorate Baroului si UNBR si contributiile CAA, sa
prezinte dovada asigurarii pentru raspundere profesionala pentru anul2020, sa nu

fi fost sanctionat

disciplinar

(3) Prin grija secretarului baroului lista cu persoanele care doresc s5 facd parte din comisia
electoralS se afiEeazd la avizierul baroului, site-ul baroului si la SAJ Focsani, Panciu si Adjud.
4.8.

Multipla candidaturS:

(1) Avocatii igi vor putea depune candidaturile pentru una sau mai multe funcJii ( maxim 3 )

dintre urmdtoarele: mandatul de decan, mandatele de consilieri, mandate de membri ai Comisiei de

disciplin[ si ai Comisiei de cenzori a Baroului sau delegat la Congres, cu respectarea conditiilor
prevazute de Legea 51/, Statut si prezentul Regulament, dispozitiile art. 70,

al.5 din Hotararea

UNBR m.13912016 privind Statutului Casei de Asigurari aAvocatilor cu privire la incompatibilitati.

(2) In cazul in care avocatul opteaza pentru una sau mai multe functii, potrivit alin. (l), va
completa cate o cerere distincta pentru fiecare functie, cu respectare prevederilor art. 4.2, 4.3 , 4.4 si
4.5. din prezentul Regulament.

(3) In situaJia in care pentru anumite func{ii nu se depun suficiente candidaturi (de ex. pentru
Comisia de disciplini sau Comisia de cenzori a Baroului), pentru aceste func{ii pot opta candidafii

care nu au fost alegi pentru celelalte functii,

in ordinea numbrului de voturi, dacd

indeplinesc

condijiile legale.

(a) in situalia in care, nu vor exista candidali valizi sau disponibili pentru Comisia de
disciplin6, Comisia de cenzori a Baroului, mandatul de delegat la Congresul avocatilor se vor putea
face propuneri direct in Adunarea generald care vor

Art.s - Afigarea listei

de candidaturi

fi

adoptate prin vot deschis.

:

(1) Lista candidaturilor depuse pentru toate categoriile de mandate (Anexa 10) va fi afi$at[

la secretariatul Baroului,

cu

30 de zile inainte de data programatd pentru Adunarea generald,

respectiv la data de 26 februarie 2020.

(2) Lista candidaturilor va contine gi data si ora limitd de formulare 9i inregistrare a
eventualelor contestalii si se va afisa la sediul Baroului, sit-ul acestuia si la SAJ Focsani, Panciu si

Adjud.

Art.6 - Exercitarea dreptului la contestare a candidaturilor

:

(1) Sub sancfiunea decdderii din termen, orice avocat membru al Baroului Vrancea va putea
formula contestatie fa{6 de candidaturile depuse, conform listei mentionatd la art.5 , in termen de 2
zile de la momentul afisarii, respectiv pana la data de 28 februarie, ora 16.00

(2) Contestafia va trebui inregistratf, la secretariatul Baroului in termenul de la alin.l,

sub

sancliunea neludrii in considerare.

(3) Contestaliile vor putea privi doar aspectele referitoare la indeplinirea de catre candidali a

condiliilor prevdzute de Statut, Lege gi de prevederile prezentului Regulament.

Art.]

-

Verificarea candidaturilor, solu{ionarea contestafiilor gi afigarea listei definitive

a candida(ilor:

(1) Consiliul Baroului va numi o Comisie de validare formata din 3 membri avocati, care nu
au calitatea de consilieri activi, nu si-au exprimat intentia de a candida pentru functiile de conducere

si nu se afla in relatii de

rudenie, afinitate, colaborare, salarizare, asociere sau conlucrare

profesionala cu candidatii pentru decan, consilier, comisia de cenzori, comisia de disciplina.
(2) in vederea valid6rii/invaliddrii candidaturii qi solufiondrii contestatiilor Comisia de validare
examineazd cererile depuse de candidafi impreuni cu documentele atasate qi dosarul profesional,

verificdnd indeplinirea cumulativd a condifiilor stabilite de Legea

5lll995

actualizala, de Statutul

profesiei de avocat, art. 70, al. 5 din Hotararea UNBR m. 13912016 privind Statutului Casei de
Asigurari

a

Avocatilor cu privire la incompatibilitati, precum si de prezentul Regulament.

(3) Rezultatul operafiunilor de verificare a candidaturilor va

fi

consemnat intr-un proces-

verbal, intocmit qi semnat de membrii Comisiei, in care se vor face propuneri adunarii elective cu

privire la validarea sau invalidarea candidatilor.
(4) Procesul-verbal va putea fi consultat de cf,tre orice avocat la secretariatul baroului.
(5) Lista definitiva a candidatilor (Anexa 11) se va afisa cu cel putin 25 de zile inainte de data

Adundri generale, la secretariatul Baroului, sit-ul acestuia si la SAJ Focsani, Panciu si Adjud,

repsectiv pana la data de 02 martie 2020.

Art.8 - Campania electorala:
incepdnd din ziua urmdtoare validlrii listei candidalilor, acegtia vor putea desf6Eura activitdli

de campania electoral[. Campania electorald se termind inainte de ora stabilitd pentru inceperea
Adundrii generale elective.

Art.
(I

9

- Secfia de votare gi dotarea acesteia:

) Sectia de votare se organize

azd,

in

sala

in care are loc adunarea generald

e1ectiv6.

(2) Consiliul baroului va asigura dotarea secliei de votare cu:

- I urnd pentru

depunerea buletinelor de vot cu candidalii la decan;

- 1 urnd de vot pentru

-I

depunerea buletinelor de vot cu candidalii de consilieri;

urnf, de vot pentru depunerea buletinelor de vot cu candidafii pentru Comisia de cenzori,

Comisia de disciplind gi cu delegalul la Congresul avocafilor.

(3) Consiliul baroului va asigura confecfionarea urmltoarelor qtampile care vor fi puse la
dispozilia comisiei electorale:

- 1 qtampili rotundd

de control, purtdnd menfiunea: "Baroul Vrancea. Adunarea generald

electivd 2020";

- l qtampil[dreptunghiularf,purtdndmenliunea; "Baroul Vrancea. Adunarea generald
electivd 2020, Buletin anulat."

- I qtampild triunghiulard purtdnd menfiunea: "Anulat".

Art. l0 - Organele tehnice ale adunarii elective:
10.1. -Secretariatul tehnic al

(l) in vederea asigurdrii

adunlrii:

condiliilor tehnice de organizare a adunlrii elective consiliul

baroului desemneazd un secretariat tehnic format din 3 persoane:

I

avocat Ei 2 salariali ai baroului.

(2) Secretariatul tehnic are urmtrtoarele atribulii:

- intocmeqte lista avocafilor din barou cu drept de exercitare a profesiei care participd la adunarea
electiv6;
- inregistreazdprezen{a avocatilor la adunare, care vor seflrna in lista de ptezen\d;

- aduce la cunoqtin![ prezidiului numflrul avocalilor prezenfi la adunare;

-

pune la dispozilia prezidiului documentele adundrii elective: ordinea de

zi; convocatorul; lista

avocalilor din barou cu drept de exercitare a profesiei; dosarul cuprinzdnd: candidaturile depuse
pentru organele elective ale baroului cu actele anexate acestota, procesul-verbal intocmit de Comisia

de validare privind propunerile de

validare/invalidare

a

candidalilor, eventualele opozilii,

candidaturile depuse pentru comisia electorald;
- pune la dispozifia comisiei electorale urmdtoarele documente: lista avocalilor din barou cu drept de

exercitare a profesiei, lista cu avocalii care au semnat de prezen[6 la adunare, pixuri, hdrtie, alte
materiale solicitate de preqedintele comisiei;

- acord6 sprijinul logistic Comisiei electorale privind: tipdrirea buletinelor de vot,

-7

tehnoredactarea

proceselor-verbale qi a altor materiale.

- Comisia electorall:

10.2.

(1) Avocafii care doresc sd facd parte din Comisia electoralI vor depune la secretariatul
baroului

o

cerere scris6, potrivit Anexei 7,

respectarea dispozitiilo

r

in perioada

in functiune,

stabilita de Consiliul

cu

art. 4.4.7 din prezentul Regulament.

(2) in situafia in care, nu vor exista candidafi inscrisi pentru mandatul de membru in Comisia

electorala se vor putea face propuneri direct in Adunarea generaltr care vor

fi

adoptate prin vot

deschis.

(3) Dupa validarea listelor de candidafi Adunarea electivd alege prin vot deschis Comisia
electoral6 formatl din 5 membri.

Art.

11

11.1.

- Alegerea

-

Desfasurarea adunarii generale elective:

prezidiului si Validarea candidatilor:

(1) $edinfa adunarii generale elective este condusd de cel mai in vdrstd avocat ptezent.
Ordinea in funcfie de vdrstd va fi verificatd de cdtre decan anterior inceperii adundrii elective si
adusd la cunoqtinfa celor prezenli.

(2) Conducerea aduntrrii elective se realizeazd de cdtre avocatul cel mai in vdrstd impreund

cu 5 membri aleqi prin vot deschis, dintre care unul va

fi desemnat secretar si care va redacta

procesul-verbal al adundrii.

(3) DupA constituirea prezidiului se verificd prezen[amembrilor baroului

;i

se stabileEte

daci

este intrunit cvorumul legal pentru desfaEurarea adunf,rii elective, pe baza informdrii fdcute de
secretariatul tehnic al adundrii.

(4) Dupa constatarea legalitalii constituirii adundrii preqedintele prezidiului invitd reprezentantul

Comisiei de validare s6 prezinte procesul-verbal

cu

propunerile

de

validare/invalidare

a

candidaturilor depuse.

(5) in cazul in care numdrul candidaturilor nu acoperd componenfa organelor alese, adunarea
electiv6 poate aproba propunerea sau prezentwea unor candidaturi, sub rezerva intrunirii condiliilor
de eligibilitate prevdzute de Lege, de Statut si prezentul Regularnent.

(6) DupA prezentarea procesului-verbal gi a eventualelor candidaturi propuse in

adunare

avocalii prezenli sunt invitaf i la dezbateri.

(f

DupA dezbateri pregedintele prezidiului supune votului adun6rii validarea/invalidarea

candidaturilor depuse pentru candidafii prezenli la adunarea generald. Candidalii lipsd la adunare nu
pot fi validali.
11.2. - Alegerea Comisiei electorale:

(1) DupA validarea listelor de candidafi adunarea electivd alege prin vot deschis Comisia
electorald formatd din 5 membri, potrivit criteriilor prevazute Laart.10.10.2..

(2) Membrii comisiei electorale aleg preqedintele, vicepreqedintele Ei un secretar, intocmind

in acest sens un proces-verbal.

,8

Art.12. - Scurtd prezentare din partea candidatilor

:

(1) inainte de exprimarea voturilor, candidalii au dreptul la o scurtd prezentare in fa{a
Adundrii generale, limitati ca duratl dupd cum vrmeazd:
decan

si 5 (cinci) minute -

prezentarea expusa pe larg

l0

(zece) minute

-

pentru mandatul de

pentru mandatul de consilier, interval de timp in care fiecare varezuma

in

Anexele 2 si 4 - "Progtam electoral al candidatului pentru mandatul

de decan" si "Program electoral al candidatului pentru mandatul de consilier", depuse o data cu
cererea de condidatura.

(2) Fiecare candidat are posibilitatea de a nominaliza un avocat, care nu candideaza, pentru a
participa ca observator la numararea si validarea buletinelor de vot.

Art.

13

(l)

- Buletinul

de vot:

DupA alegerea Comisiei electorale preqedintele adundrii generale elective predd

preEedintelui Comisiei electorale lista candidaturilor validate.

(2) Comisia electorald ia mdsuri pentru tipdrirea buletinelor de vot.

(3) Cu ajutorul secretariatului tehnic al baroului se tipdresc un numdr de 3 buletine de vot,
pe hdrtie de culori diferite:

- un buletin de vot cu candidafii pentru decan;
- un buletin de vot cu candidafii pentru consiliul baroului;

- un buletin

de vot cu candidafii pentru comisia de cenzori, penfu comisia de disciplind qi cu

candidatul delegat pentru Congresul avocafilor;

(4) Buletinele de vot cuprind: numele candidafilor in ordine alfabeticd, numdrul locurilor
eligibile qi procedura de vot.

(5) Se vor tiplri buletine de vot in numdr mai mare cu l0o/o fajd de num6ru1 aleg6torilor
prezenli la adunarea electivd.

(6) Pe verso-ul fiecdrui buletin de vot se va aplica Etampila de control purtdnd inscripfia
"Baroul Vrancea. Adunarea generala electiva 2020".

(7) DupA dplrirea buletinelor de vot pregedintele Comisiei veriftcE, in prezenfa membrilor
prezidiului Ei a candidafilor, cele 3 urne de vot, apoi procedeazd la sigilarea acestora, aplicdnd
qtampila rotundd "Baroul Vrancea. Adunarea generala electiva 2020".

Art.

(l)

14.

- Procedura votarii :

inainte de inceperea distribuirii buletinelor de vot preqedintele Comisiei dd explicalii

avocafilor in legiturd cu procedura de votare.
(2) Preqedintele Comisiei inmdneazdfrecdrvi avocat, pebazdde semndturL, cdte unul din cele
3 buletine de vot.

(3) Preqedintele Comisiei poate incuviinla predarea unor buletine de vot suplimentare in caz
de eroare materiali. Buletinul de vot predat inilial va

fi

preluat de cdtre preEedintele Comisiei qi

anulat, ftcdndu-se despre aceasta menfiune in procesul-verbal.

(4) Comisia va desemna2 membri ai sdi care sd supravegheze procesul de votare Ei urnele de
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vot.

(5) DupA distribuirea buletinelor de vot la alegdtorii de barou, Comisia procedeaz[ la anularea
buletinelor de vot rdmase nedistribuite, prin aplicarea gtampilei dreptunghiulare "Baroul Vrancea.
Adunarea generala electiva 2020.Buletin anulat.", intocmindu-se in acest sens un proces-verbal.
(6) Votarea are loc exclusiv in incinta secliei de votare. Este interzisd pdrdsirea secfiei de votare
de cdtre alegdtori dupd preluarea buletinelor de vot, sub sancfiunea anuldrii votului alegdtorului in
cauzd.

(7) Buletinele de vot nu sunt transmisibile altui alegdtor sau altor persoane.
(8) Este interzisI introducerea in ume a altor buletine de vot decdt cele primite de la Comisie.

(9) Alegdtorul va vota numdrul de candidati maxim egal cu numErul de locuri eligibile,
respectiv:

- pentru decan - un singur candidat;
b) - pentru consilieri - maxim 8 candidafi;
c) - pentru Comisia de cenzori - maxim 3 candidaJi;
d) - pentru Comisia de disciplinf, - maxim 5 candidati;
e) - pentru delegati la Congresul avocafilor - maxim I candidat.
a)

(10) Votul "pentru"

- se realizeazdpirn

(l l) Votul "contra"

-

ldsarea intactd a numelui Ei prenumelui candidatului

droit.
se exprimd

prin tdierea numelui gi prenumelui candidatului nedorit.
rul:

a)

-

alege un numdr mai mare de candidali decdt numdrul membrilor organului profesiei care

este ales;

b)

-

buletinul de vot rdm6ne necompletat.
l:

a) nu qi-a exprimat opfiunea pentru intregul numlr de mandate eligibile inscrise pe buletinul
de vot;

b) buletinul de vot este introdus de alegdtor din gregeald in altd urnd decdt cea pentru care s-a
exercitat dreptul la vot.

(14) DupA exprimarea votului secret alegdtorii vor introduce buletinele de vot in cele 3 urne,
separat pentru fiecare funclie in parte.

(15) Candidafii qi membrii prezidiului pot supraveghea desft$urarea procesului de votare.

(16) Candidalii qi ceilalli alegf,tori pot formula contestatii sau sesiza incidente in legdtur[ cu
desfbqurarea procesului de votare, care sunt solufionate de Comisia electorald gi care va incheia

in

acest sens un proces-verbal.

Art.l5 - Numlrarea

gi validarea

voturilor

:

(1) La incheierea votdrii, sub supravegherea membrilor prezidiului, membrii Comisiei

de

validare vor transporta umele la locul stabilit pentru func{ionarea acesteia. In acest loc vor intra
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membrii Comisiei, membrii preziudiului, candidatii sau observatorii, fara mijloace de comunicare
asupra 1or.

in

prezen\a acestora urnele vor

fi

desigilate gi se va proceda la numdrarea buletinelor de

vot, pe categorii de organe de conducere, compardndu-se numdrul buletinelor de vot cu numdrul
votan{ilor care au semnat tabelele de prezentd gi incheindu-se in acest sens un proces verbal semnat
de membrii Comisiei si de observatori.

(2) Comisia de validare numdrd toate voturile exprimate, in prezenta observatorilor.

(3) Numdrarea voturilor Ei

centralizarea rezultatelor

se

efectteazd

dupl

urmdtoarea

procedurd:

- prima datl se numdrd buletinele de vot din urna cu candidalii

a)

pentru funcJia de decan,

pentru a se stabili dacd se impune organizareaunui al doilea tur de scrutin;

b)

-

apoi, se numdrS buletinele de vot din urna cu candidatii pentru func{ia de consilier al

-

dupd care, se numbrf, in ordine buletinele de vot din urna cu candidatii pentru funclia de

baroului;
c)

membru in comisia de cenzori, in comisia de disciplind qi cu delegatul la Congresul avocafilor.

(4) Membrii Comisiei se impart in doud subcomisii a cdte o persoand.
(5) Preqedintele Comisiei sau altd persoand desemnatd de Comisie desface, pe rdnd, fiecare
buletin de vot Ei citeqte cu glas tare numele gi prenumele candidafilor care au oblinut votul "pentru",
ardtdnd buletinul de vot la membrii celor doud subcomisi, la membrii prezidiului, candidatiilor si
observatorilor prezenti.

(6)

a)

-

Buletinele de vot anulate se pun intr-un set separat;

b)

-

Buletinele de vot valabil exprimate se pun in seturi separate pentru fiecare candidat de

c)

-

Buletinele de vot valabil exprimate pentru funcfia de consilier se depun intr-un singur

decan;

seu

d)

-

Buletinele de vot valabil exprimate pentru Comisia de cenzori, Comisia de disciplind

Ei

delegaul la Congresul avocafilor se pun intr-un singur set;
e)

- in cazul in care numdrul buletinelor

de vot dintr-o urn6 deschisd este mai mic decdt

cele inm0nate de Comisie pentru votare se vor desigila gi celelalte urne pentru a se verifica dacd in
acestea existf, buletine de vot introduse din gregeali.

(7) Membrii subcomisiilor inregistreazd in fiEa

centralizatoare numele

gi

prenumele

candidalilor votati.

(8) La terminarea numdrdrii voturilor membrii celor douf, subcomisii care au notat voturile
oblinute iqi confruntd rezultatele inregistrate gi

in

caz de neconcordante intre consemndri se va

reverifica situafia voturilor prin "reverificarea" buletinelor de vot pdn[ se va inldtura orice
neregularitate;

(9) Fiqele centralizatoare sunt semnate de membrii subcomisilor care le-au intocmit.
(10) Buletinele de vot sunt manevrate exclusiv de cf,tre membrii Comisiei electorale;
1

(11) Pe parcursul numirdrii voturilor, pe buletinele de vot nule, dupd verificarea atentd a
acestora de cdtre Comisia electoral[, preqedintele Comisiei

aplic[ qtampila triunghiulara,

cu

mentiunea ,,ANULAT".

(12) Este interzisi efectuarea oricdrei menfiuni pe buletinele de vot de cdtre Comisia
electoralS.

(13) Consemnarea rezultatului numdrtrrii voturilor se realizeazd numai cu instrumentele de
scris puse la dispozilie de cdtre secretariatul tehnic al adundrii.

(14) Pe parcursul numSr6rii voturilor este interzisd definerea de cdtre membrii Comisiei a altor
instrumente de scris decdt cele puse la dispozilie de cdtre secretariatul tehnic al adundrii.

(15) Este interzisa pe perioada numarii voturilor orice comunicare electronica intre membrii
comisiei si alegatori.
(16) DupA inlaturarea oricdror neregularitdfi, Comisia electoralS stabileqte urmdtoarele:
- numdrul buletinelor de vot tip6rite;
- numdrul buletinelor de vot distribuite alegf,torilor;
- numSrul buletinelor de vot depuse in fiecare urnd de vot, numdrate;
- numdrul buletinelor de vot valabil exprimate;

- numdrul buletinelor de vot anulate sau nule;
- numdrul buletinelor de vot distribuite ca unnare a comiterii unor erori;

- ordinea voturilor pentru fiecare organ ales;
- eventualele incidente sau contestafii solulionate de Comisie in cursul votdrii;
- validarea mandatelor oblinute in urma voturilor valabil exprimate.

(17) DupA centralizarea voturilor Comisia intocmeqte un proces-verbal de stabilire

a

rezultatului alegerilor.
(18) Pentru funcfia de decan este c6gtig6tor candidatul care a intrunit jumdtate +

I din num6rul

total al voturilor valabil exprimate.

(19)

in cazul in care niciunul

dintre candidafi nu intrunegte acest numdr de voturi,

se

organizeaz[ al doilea tur de scrutin la care vor participa primii 2 clasa[i dintre candidafi.
(20) in cel de al doilea tur de scrutin va

fi

desemnat cdqtigdtor candidatul care obline numdrul

cel mai mare de voturi.

(21) in caz de egalitate de voturi pentru funclia de decan, in cel de al doilea tur de scrutin, se

vor organiza alte alegeri, sens in care

Se

convoca o noud adunare generald.

(22) Cel de al doilea tur de scrutin

se

poate organizeaza fie la o data ulterioara fie in aceeasi

adunare, imediat dup[ numdrarea qi centralizwearezultatelor alegerilor pentru funcfia de decan.

(23) Preqedintele Comisiei va aduce la cunogtinfa Adunlrii generale elective aceastd imprejurare,
dup6 care se va proceda la tipdrirea qi multiplicarea buletinelor de vot, la reluarea procedurii votdrii
Ei

apoi la numlrarea voturilor qi centralizwea rezultatelor.

Q$

Pe durata desfagurlrii celui de al doilea tur de scrutin, in paralel o parte din membrii
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Comisiei vor proceda la num6rarea Ei centralizarea voturilor pentru candidalii de consilieri, de
membri ai comisiei de cenzori si ai comisiei de disciplinS, precum gi de delegatul la Congresul
avoca!ilor.

(25) Pentru funclia de consilier al baroului sunt declarafi cdqtigdtori primii 8

in ordinea descrescf,toare
(26)

a

-

opt candidafi,

voturilor.

in canil in care pe locul 8, din ordinea

mulli candidali, se va relua va procedura

descrescdtoare a voturilor, se afl6 doi sau mai

de vot cu privre la acestia.

fi

(27) Candidatul care nu a ieqit cdgtigdtor in urma votului, va

trecut in lista consilierilor

supleanli.
(28) Pentru funcfia de membru in Comisia de cenzori sunt declarali cdqtigdtori primii 3 - trei
candidafi, in ordinea descrescdtoare a voturilor.

(29) in cazul in care pe locul trei, in ordinea descrescdtoare a voturilor se afl6 doi sau mai

mulli candidali, Comisia electorald, in prezen\a acestora, va relua procedura de vot cu privre la
acestia.

(30) Candidatul care nu a ieqit cdqtigdtor in urma votului va

fi

trecut in lista consilierilor

supleanti.

(31) Pentru funclia de membru irt Comisia de disciplinl sunt declaraJi c0qtigdtori primii 5 cinci candidafi, in ordinea descrescdtoare a voturilor.
(32)

in cazul in care pe locul 5, in ordinea descrescltoare

a voturilor, se afld doi sau mai

mulli candidafi, Comisia electorald, in prezenla acestora, va relua procedura de vot cu privre la
acestia.

(33) Pentru delegatul la Congresul avocatilor este declarat castigator primul clasat.

(3a)

in cazul in

care pe primul loc se afl6 mai multi candidafi, Adunarea electiva va vota

deschis unul dintre ei.

Art.16 - Rezultatul votului. Actele finale ale adunlrii elective.

(l)

Dupa intocmirea procesului-verbal, presedintele Comisiei electorale aduce la cunogtinfa

adundrii elective rezultatul alegerii organelor de conducere ale baroului qi a delegalilor la Congresul
avocalilor.

(2) Adunarea generald electivd valideazd, rezultatul alegerilor qi adoptd o hotdrdre in acest
SENS.

(3) Secretariatul tehnic al adundrii generale elective va afiga la avizierul baroului gi va posta

pe site-ul baroului hotdrdrea adundrii generale qi procesul-verbal al Comisiei electorale, imediat
dupd adoptarea acestora.

(4) Preqedintele Comisiei electorale va preda la secretariatul baroului: buletinele de vot
neutilizate, buletinele de vot valabil exprimate, buletinele de vot nule sau anulate, procesele verbale,
gtampilele qi orice alte materiale primite de la secretariatul tehnic al adunlrii generale elective. in
acest sens se va intocmi un proces-verbal, semnat de preqedintele Comisiei electorale Si de secretarul
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baroului.

(5) Procesul-verbal al adundrii elective se semneivd de preqedintele prezidiului qi de ceilalfi
membri ai prezidiului.
(6) Hotdrdrile adundrii generale elective si procesul-verbal al Comisiei electorale se pdstreazd
permanent in arhiva baroului.

(7) Buletinele de vot gi celelalte documente ale adunlrii generale se p[streazd in arhiva baroului

timp de 5 ani.
(8) Impotriva hotararilor Comisiei de Validare, ahotararilor Comisiei electorale si orice sesizare

cu privire la aclivitatea electorala se va solutiona de catre Comisia de Constestatii. Comisia de
Constestatii este formata din 3 membri, avocati activi ai Baroului Vrancea, care nu au calitatea de

consilieri activi, nu si-au exprimat intentia de a candida pentru functiile de conducere si nu se afla in

relatii de rudenie, afinitate, colaborare, salarizare, asociere sau conlucrare profesionala cu candidatii
pentru decan, consilier, comisia de cenzori, comisia de disciplina. Membrii comisiei de contestatie

vor

fi

numiti de Consiliul Baroului Vrancea, imediat dupa aprobarea regulamentului si dupoa

numirea Comisiei de Validare.
(8) impotriva hotdrdrilor Adunlrii generale elective sau ale deciziilor Comisiei de Contestatii

membrii baroului pot face pldngere

la Consiliul I-INBR in

termen de 15 zile de

la

afiEarea

rezultatului votdrii.

Art.

16

-

Dispozi{ii finale:

(l)Toate termenele mentionate in prezentul Regulament se inteleg ca 9i calculeaza pe zile
libere si ore, in sensul reglementat de Codul de procedurd civilS in vigoare la data adopt6rii acestuia.
(2) Prezentul Regulament conJine 74 f/re si 11 Anexe.

(3) Regulamentul va

fi

afigat la secretariatul Baroului, pe site-ul Baroului si la SAJ Focsani,

Panciu si Adjud si transmis prin e-mail tuturor avocatilor membri.

(4) Prezentul Regulament a fost aprobat in sedinta Consiliului Baroului Vrancea si adus
la cunostinta avocatilor membri in conformitate cu dispozitiile alin. 3 al prezentului
articol.

CONSILIEREI

:

Av. Coman Amelia
Av. Patrulius Eugenia
Av. Parpauta Marius
Av. PuscasuAna Viorica
Av. Roman Mariana
Av. Sava Catalin

Av. Sprinceana Rozalia
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Anexa

1

BAROUL VRANCEA
Gerere de candidatura pentru demnitatea de
decan al Baroului Vrancea

Subsemnatul

avocat

in

cadrul Baroului Vrancea, cu drept de exercitare a profesiei,

respectarea condiliilor prevazute de Legea

nr. 5llI995

cu

actuahzata, de Statutul

profesiei de avocat si de Regulamentul de alegeri a organelor de conducere ale

Baroului, prin prezenta, inteleg sa-mi depun candidatura pentru functia de

decan aI Baroului Vrancea cu ocazia alegerilor din data

de

DATA:
ORA:

Semnatura

Anexa 2

BAROUL VRANCEA

Program electoral al candidatului pentru mandatul de
decan

Subsemnatul

avocat

Legea

in cadrul Baroului Vrancea, cu respectarea dispozitiilor prevazute d.e

nr. 5lll995 actualizata, de Statutul profesiei de avocat si

de

Regulamentul de alegeri a organelor de conducere ale Baroului, candidat la
functia de decan, inteleg sa-mi prezint programul electoral cu privire la
proiectele si demersurile pe care inteleg sa le inifiez in functia pentru care
candidez :

Semnatura

Anexa 3

BAROUL VRANCEA

Raport de activitate pentru mandatul de decan

exercitat in perioada

Subsemnatul

avocat

in cadrul Baroului

Vrancea, cu respectarea dispozitiilor prevazute de
Legea nr. 5lll995 actualizata, de Statutul profesiei de avocal si de
Regulamentul de alegeri a organelor de conducere ale Baroului, candidat la
functia de decan, cu ocazia alegerilor din date de
,
inteleg sa-mi prezint Raportul de activitate cu privire la mandatul anterior
din perioada anilor

DATA:
ORA:
Semnatura

Anexa 4

BAROUL VRANCBA
Gerere de candidatura pentru demnitatea de

consilier al Baroului Vrancea

Subsemnatul

avocat

in

cadrul Baroului Yrancea, cu drept de exercitare a profesiei, cu
respectarea conditiilor prevanfie de Legea nr. 5111995 actualizata, de Statutul
profesiei de avocat si de Regulamentul de alegeri a organelor de conducere ale
Baroului, prin prezenta, inteleg sa-mi depun candidatura pentru functia de

consilier al Baroului Vrancea cu ocazia alegerilor din data de

DATA:
ORA:

Semnatura

t

Anexa 5

BAROUL VRANCEA

Program electoral al candidatului pentru mandatul de

consilier

Subsemnatul

avocat

Legea

in cadrul Baroului Vrancea, cu respectarca dispozitiilor

prevazute de

nr. 5111995 actualizata, de Statutul profesiei de avocat si

de

Regulamentul de alegeri a organelor de conducere ale Baroului, candidat la
functia de consilier, inteleg sa-mi prezint programul electoral cu privire la
proiectele si demersurile pe care inteleg sa le initiez in functia pentru care

candidez

:

DATA:
ORA:
Semnatura

Anexa 6

BAROUL VRANCEA

Raport de activitate pentru mandatul de consilier

exercitat in perioada

Subsemnatul

avocat

Legea

in cadrul Baroului Vrancea, cu respectarea dispozitiilor prevazute de

ff. 5lll995 actualizata, de Statutul profesiei de avocat si

de

Regulamentul de alegeri a organelor de conducere ale Baroului, candidat
la
functia de consilier, cv ocazia alegerilor din date de
)
inteleg sa-mi prezint Raportul de activitate cu privire la mandatul anterior
din perioada anilor

DATA:
ORA:
Semnatura

Anexa 7

BAROUL VRANCEA
Gerere de candidatura pentru functia de
membru in Gomisia de Genzori / Gomisia de disciplina

Subsemnatul

avocat

in

cadrul Baroului Vrancea, cu drept de exercitare a profesiei,

respectarea dispozitiilor prevaz,tte de Legea nr.

5IlI995

cu

aclualizata, de Statutul

profesiei de avocat si de Regulamentul de alegeri a organelor de conducere ale

Baroului, inteleg sa-mi depun candidatura pentru functia de membru al
Comisiei de

a Baroului Vrancea cu ocazia

alegerilor din data de

DATA:
ORA:

Semnatura

Anexa 8

BAROUL VRANCEA
Gerere de'candidatura pentru mandatul de

delegat la Gongresul aqocatilor din anul

Subsemnatul

avocat

in

cadrul Baroului Vrancea, cu drept de exercitare a profesiei, cu

respectarea dispozitiilor prevantte de Legea nr. 5111995 actualizata, de Statutul

profesiei de avocat si,de Regulamentul de alegeri a organelor de conducere ale

Baroului, prin prezenta,' cu ocazia alegerilor din data

de

, inteleg sa-mi depun candidatura pentru functia

de

delegCt la Congresul avocatilor din anul

DATA:
ORA:

Serirnatura

Anexa 9

BAROUL VRANCEA
Gerere de membru in Gomisia electorala a alegerilor

Subsemnatul

avocat

in

cadrul Baroului Yrancea, cu drept de exercitare a profesiei, cu

respectarea dispozitiilor prevantte de Legea nr.

5lll995

actualizata, de Statutul

profesiei de avocat si de Regulamentul de alegeri a organelor de conducere ale

Baroului, prin prezenta, cu ocazia alegerilor din data

de

inteleg sa-mi depun candidatura pentru membru in
Comisia electorala a alegerilor din anul

Declar pe proprie raspundere, cunoscand consecintele juridice

ale

falsului in declaratii, ca nu ma aflu in relatii de rudenie, afrnitate, colaborare,
salarizare, asociere sau conlucrare profesionala

cu candidatii pentru decan,

consilier, comisia de cenzori, comisia de disciplina, delegatul pentru Congresul
avocatilor.

DATA:

Semnatura
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