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BAROUL VRANCEA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FILIALEI VRANCEAA CAA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ALEGERILOR

organelor de conducere ale FILIALEI VRANCEA a CAA

3 iunie 2021

Prezentul Regulament este in acord cu dispo zitttle din Legea nr. 7212016 si din

Statutul adoptat la data de 02.08 .2016 actualizat.

Avand in vedere conditiile actuale impuse de pandemia cu virusul SARS-COV-2

(Covid 19), vazand si prevederile Legii nr. 5512020 privind unele masuri pentru

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, retinand si prelungirea starii

de alerta instituitd prin Hotdrdrile Guvernului Romaniei in vigoare la acest moment

privind declararea stirii de alerti qi mdsurile care se aplic[ pe durata acesteia pentru

prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, in conformitate cu decizia

luata in sedinta consiliului de administratie din data de 04 februarie 202I, Consiliul de

Administratie al Filialei Vrancea a CAA a hotarat convocarea Adunarii Generale pentru

alegerea organelor de conducere ale Filialei Vrancea a CAA pentru data de 3 iunie 2021.

Art.l - Data alegerilor

(1) Data Adundrii Generale a Filialei Vrancea a CAA, in care se vor alege

organele de conducere ale acestuia, se frxeazd, de Consiliul in functie al Filialei Vrancea a

CAA cu cel putin cu 60 de zlle inainte. Data alegerilor generale se stabileste pentru 3

iunie 2021 .

(2) AvAnd in vedere importan\a prezenlei avocalilor la aceastd adunare, lipsa

nejustiticatd, a avocatului de la oricare din zllele pentru Adunarea generala constituie

abatere disciplinard, gravd, iar Consiliul de Administratie al Filialei Vrancea va informa

Consiliul Baroului in vederea sesizarii Comisiei de disciplind.

(3) Alegerile se vor desfasura pe parcursul intregii zlle, la sediul Baroului Vrancea,



din Focsani, str. CuzaVoda, nr. 16, Focsani, incepand cu ora 8.00 pana la ora 17.00 (cand

se vor inchide urnele) cu respectarea regulilor de igiena si dezinfectare a incaperilor, a

spatiilor folosite si a obiectelor folosite, in acord cu disp. Legii 5512020. Avocatii vor

intra pe rand in imobil (cate unul) doar pentru exercitarea dreptului de vot.

Art. 2 - Dreptul de a participa la adunarea generali

(1) Au dreptul de a participa la Adunarea general[ qi de a-qi exercita dreptul de

vot, toli avocafii care sunt inscriqi in tabloul avocalilor cu drept de exercitare a profesiei

din Baroul Vrancea, membri si ai Filialei Vrancea a CAA.

(2) Nu au dreptul de a participa la Adunarea generala qi de a-Ei exercita dreptul la

vot avocalii afla{i in stare de incompatibilitate ori sunt suspendali din exercitarea

profesiei.

(3) Participarea la Adunarea generald se face personal, iar exercitarea dreptului

de vot nu poate fi delegatd altui avocat.

(a) Alegerea organelor de conducere ale filialei se face numai prin vot secret.

(5) Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor

acesteia.

(6) Adunarea generala va alege urmatoarele organe de conducere:

- Consiliul de administratie format din 3 membri, din care unul pensionar si 1

membru supleant, care poate sa fie pensionar.

(7) Adunarea generala va alege si Comisia de cenzori a Filialei Vrancea formata

din 3 (trei) membri si 1 membru supleant;

Art. 3 - Data. locul si orele alegerilor

(l) Data, locul qi orele de incepere a Adundrii vor fi stabilite de Consiliul de

Administratie in functie, afisate la sediul Baroului, pe site-ul acestuia, la sediile S.A.J.

Focsani, Panciu si Adjud si publicate cu cel putin cu 15 zile inainte de data stabilita intr-

un ziar local, respectiv pana la data de 17.05 .2021 .

(2) Convocatorul Adunarii generale va fi intocmit de secretariatul Baroului cu cel

putin cu 15 zile inainte de datafixata pentru alegeri, respectiv panaladatade 17.05 .2021,

pentru a putea fi semnat de fiecare avocat cu drept de exercitare a profesiei din Baroul



Vrancea, membru al Filialei Vrancea CAA.

Art. 4 - Depunerea de candidaturi

4.1. Conditii generale

(1) igi vor putea depune candidaturile avocalii membri ai Filialei Vrancea

4.2. Conditii de elisibilitate a consilierilor pentru Consiliul de Administratie

al Filialei Vrancea a CAA.( conform prevederilor leeii nr. 51/1995. Iegii nr. 7212016 si

Statutului Casei de Asisurari a Avocatilor)

(1) Sub sanc{iunea neludrii in seamd a candidaturii, candida{ii Ia func{ia de

consilier au obligalra ca, atdt Ia momentul depunerii candidaturii cdt qi la momentul

alegerilor sa indeplinesca urmatoarele conditii :

- Sa aiba o vechime neintrerupta in profesie de minim 8 (opt) ani;

- Sa nu fi fost colaborator al fostei Securitati, ca politie politica, sens in care

fiecare candidat, pentru complet area 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 asigur area de raspundere

profesionala pentru anul in curs;

- Sa aiba toate taxele achitate la zi.

(2) Avoca{ii care vor dori sd candid eze pentru mandatul de consilier igi vor depune

in scris candidatura in acest sens la secretariatul Baroului, cel mai tdrziu cu 40 zileinainte
de data programatd pentru Adunarea gener ald,, panape data de 23 .04.2021 .

(3) Nedepunerea candidaturilor in intervalul de timp stabilit de Consiliul in
functiune pentru Adunarea generala, atrage invalid areacererilor.

4'3' Conditii de elieibilitate pentru membrii Comisiei de cenzori a Filialei
Vrancea a CAA.

( 1) Sub sancliunea neludrii in seamd a candidaturii, candida{ii la func1ia de



membru in Comisia de cenzori au obliga\ia ca, at6fila momentul depunerii candidaturii

c6t qi la momentul alegerilor sa indeplinesca urmatoarele conditii:

- Sa aiba o vechime neintrerupta in profesie de minim l0 (zece) ani;

- Sa nu fi fost colaborator al fostei Securitati, 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 colaborai,

- Sa aiba o pregatire prefesionala deosebita;

- Sa aiba o reputatie nestirbita;

- Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani;

- Sa aiba incheiata Ia data desfasurarii alegerilor asigurarea de raspundere

profesionalapentru anul in curs;

- Sa aiba toate taxele achitate la zi.

(2) Avocatii care vor dori s[ candideze pentru mandatul de membru al Comisiei de

cenzori iqi vor depune in scris candidatura in acest sens la secretariatul Baroului pana pe

data de 23 aprilie 2021.

4.4. - Candidatura pentru membru in Comisia electorala

(1) Avocalii care doresc s[ facd, parte din Comisia electorald vor depune la

secretariatul baroului o cerere scrisd. Avand in vedere faptul cala aceesi dataare loc si

alegerea organelor de conducere ale Baroului Vrancea , va exista o singura comisie

electorala, atat pentru barou, cat si pentru filiala.

Art.5 - Afisarea listei de candidaturi

(1) Lista candidaturilor depuse pentru toate categoriile de mandate - Consiliul de

Administratie al filialei, Comisia de cenzori si comisia electorala va fi afiqat6 la
secretariatul Baroului, cu minim 25 de zile inainte de data programatd pentru Adunarea

generald, incepand cu data de 5 mai 2021.

(2) Lista candidaturilor va con{ine qi data si ora limiti de formulare qi 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 sancliunea decdderii din termen, orice avocat membru aI Baroului

Vrancea va putea formula contestatie fa[d, de candidaturile depuse, conform listei



menlionatd,la art.5 , in termen de 2 zile de la momentul afisarii, respectiv pana la data de

7 mai2021, ora 16.00.

(2) Contestalia va trebui inregistratd, la secretariatul Baroului in termenul de la

alin.1., sub sanc{iunea neludrii in considerare.

(3) Contestaliile vor putea privi doar aspectele referito are la indeplinirea de cdtre

candida{i a condiliilor prevdzute de Statut, Lege gi de prevederile prezentului

Regulament.

Art.7 - Verificarea candidaturilor. solutionarea contestatiilor si afisarea listei

definitive a candidatilor

(1) Comisia de validare desemnata de Consiliul Baroului Vrancea va verifica si

candidaturile depuse la Filiala Vrancea, avand in vedere prevederile Legii nr. 7212016,

Statutul din 02.08.2016, anex ala aceasta lege si prezentul regulament.

(3) Rezultatul operaJiunilor de verificare a candidaturilor va fi consemnat intr-

un proces-verbal, intocmit qi semnat de membrii Comisiei.

(4) Procesul-verbal va putea fi consultat de cdtre orice avocat la secretariatul

baroului.

(5) Lista definitiva a candidatilor se va afisa cu cel pulin 25 de zile inainte de data

Adundrii Generale, la secretariatul Baroului, sit-ul acestuia si la SAJ Focsani. Panciu si

Adjud, repsectiv pana Ia data de 7 mai 2021.

Art.8 - Campania electorala

incepAnd din ziua urmdtoare validdrii listei candidalilor, aceqtia vor putea

desftEura activita{i de campanie electorald. Campania electoral6 se termind inainte de ora

stabilita pentru inceperea Adundrii generale elective.

Art. 9 - Sectia de votare si dotarea acesteia

(l) Seclia de votare se organizeazdla sediul Baroului Vrancea.

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

- 1 urnd pentru depunerea buletinelor de vot cu candida{ii la consiliul de administratie.

- I urnd de vot pentru depunerea buletinelor de vot cu candidalii pentru Comisia de



cenzori.

(3) Consiliul baroului va asigura confeclionarea urmitoarelor qtampile care vor fi

puse la dispozilia comisiei electorale:

- 1 Etampili rotundd purtAnd menliunea: " Filiala Vrancea. Adunarea generald

electivd 202I " :

Art. 10 - Organele tehnice ale adunarii elective

(1) in vederea asigurdrii condiliilor tehnice de organizare a adundrii elective

secretariatul tehnic format din 3 persoane: 1 avocat Ei 2 salariali ai baroului desemnat de

barou va desfasura activitate si pentru adunarea electrva a filialei.

(2) Secretariatul tehnic are urmitoarele atribufii:

- ?ntocmeEte lista avocafilor din barou cu drept de exercitare a profesiei care

participd la adunarea electivd;

- inregistreazd.prezenlaavocalilor la adunare, care vor semna in lista d,e prezenld;

- aduce la cunoEtin{a Comisiei Electorale numdrul avocalilor prezen{i la adunare;

- pune la dispozilia comisiei electorale urmdtoarele documente: lista avocalilor

din barou cu drept de exercitare a profesiei, lista cu avocalii care au semnat de prezenldla

adunare, pixuri, hdrtie, alte materiale solicitate de preEedintele comisiei;

- acordi sprijinul logistic Comisiei electorale privind: tipdrirea buletinelor de vot

tehnored actar ea procesel or-verbale ;i a altor materiale.

10.1. - Comisia electorali

- Comisia electorala desemnatade barou va desfasura activitate si pentru filiala.

Art. 11 - Buletinul de vot

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

(2 Cu ajutorul secretariatului tehnic al baroului se tipdresc un numdr de 2
buletine de vot, pe hdrtie de culori diferite:

- un buletin de vot cu candidalii pentru Consiliul de Administratie

- un buletin de vot cu candidalii pentru Comisia de cenzori.

(3) Buletinele de vot cuprind: numele candida{ilor in ordine alfabeticd.

(a) Se vor tipdri buletine de vot in numdr mai mare cu 10% fafa de numdrul alegdtorilor



prezenti la adunarea electivi.

(5) Pe verso-ul fiecdrui buletin de vot se va aplica qtampila de control purtAnd

inscriptia "Filiala Vrancea. Adunarea generala electiva 2A2l' .

(6) Dupd tipdrirea buletinelor de vot, preEedintele Comisiei, in prezenta

candidatilor (daca acestia doresc) verificd cele 2 urne de vot, apoi procedeazdla sigilarea

acestora.

Art. 12. - Procedura votarii

(1) In incinta sectiei de votare, avocatii vor intra pe rand, cate unul, in vederea

exprimarii dreptului la vot.

(2) inainte de inmanarea buletinului de vot preqedintele Comisiei dd explicalii

avocatului in legdturd cu procedura de votare.

(3) Preqedintele Comisiei inm6neazd. ftecdrui avocat, pe baza de semniturd, cAte

unul din cele 2 buletine de vot.

(a) Dupd distribuirea tuturor buletinelor de vot catre alegdtorii de barou, Comisia

procedeazd, la anularea buletinelor de vot rdmase nedistribuite, prin aplicarea Etampilei

dreptunghiulare "Baroul Vrancea. Adunarea generala electiva 202L Buletin anulat.".

intocmindu-se in acest sens un proces-verbal.

Art.13 - Numirarea si validarea voturilor
( 1 ) La incheierea votdrii, sub supravegherea candidatilor, membrii Comisiei

electorale vor transporta urnele la locul stabilit pentru functionareaacesteia. In acest loc

vor intra membrii Comisiei si candidatii (daca doresc), fiind permise mijloace de

comunicare asupra lor. in pretenla acestora urnele vor fi desigilate qi se va proceda la

numdrarea buletinelor de vot, pe categorii de organe de conducere, compardndu-se

numf,rul buletinelor de vot cu numdrul votanlilor care au semnat tabelele de prezenld qi

incheindu-se in acest sens un proces verbal semnat de membrii Comisiei.

(2) Comisia electorala numdrd toate voturile exprimate, in prezenta candidatilor

(daca doresc).

Art.l4 - Rezultatul votului. Actele finale ale adunirii elective



(1) Dupa intocmirea procesului-verbal, presedintele Comisiei electorale aduce la

cunoEtinJa avocatilor, prin orice mijloace, daca s-a stabilit cvorumul necesar in raport de

numarul total al membrilor baroului care si-au exprimat optiunea de vot si care este

rezultatul alegerii organelor de conducere ale filialei

(2) Adunarea generald electivd valideazd,rezultatul alegerilor qi adoptd o hotdrAre

in acest sens.

(3) Secretariatul tehnic al adundrii generale elective va afiqa la avizierul baroului

;i va posta pe site-ul baroului hotardrea adundrii generale Ei procesul-verbal al Comisiei

electorale, imediat dupd adoptarea acestora.

(4) PreEedintele Comisiei electorale va preda la secretariatul baroului: buletinele

de vot neutilizate, buletinele de vot valabil exprimate, buletinele de vot nule sau anulate,

procesele verbale, qtampilele ;i orice alte materiale primite de la secretariatul tehnic al

adundrii generale elective. itr acest sens se va intocmi un proces-verbal, semnat de

preqedintele Comisiei electorale qi de secretarul baroului.

Art. 15- Disnozitii finale

( l)Toate termenele menlionate in prezentul Regulament se in{eleg qi

calculeaza pe zile libere si ore, in sensul reglementat de Codul de procedurd civili
vigoare Ia data adoptdrii acestuia.

(2) Regulamentul va fi afigat la secretariatul Baroului, pe site-ul Baroului si al

Filialei si la SAJ Focsani, Panciu si Adjud.

(4) Prezentul Regulament a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al

filialei si adus la cunostinta avocatilor membri .
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