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UNBR 
BAROUL VRANCEA 
CONSILIUL BAROULUI VRANCEA 
 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ALEGERILOR 
organelor de conducere ale Baroului Vrancea 

29 OCTOMBRIE 2021 
 
 
 Prezentul Regulament completează dispozițiile din Legea nr. 51/1995 republicată și din 
Statutul profesiei de avocat și înlocuiește Regulamentul de organizare a alegerilor pentru data de 01 
octombrie 2021. 
           Având în vedere condițiile actuale impuse de pandemia cu virusul SARS-COV-2 (Covid 19), 
văzând și prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, reținând și prelungirea stării de alertă instituită prin Hotărârile 
Guvernului Romaniei în vigoare la acest moment privind declararea stării de alertă şi măsurile care 
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în 
conformitate cu decizia luată în sedința consiliului de conducere din data de ___ august2021, 
Consiliul Baroului Vrancea, luând act de rezultatul consemnat în procesul verbal din 09 august 2021 
al Comisiei de validare, a hotărât reconvocarea Adunării pentru alegerea organelor de conduecere 
ale Baroului Vrancea pentru data de 29 octombrie 2021. 
      
 Art.1 - Data alegerilor 
       (1) Data Adunării Generale a Baroului Vrancea, în care se vor alege organele de conducere 
ale acestuia, se fixează de Consiliul în funcție al Baroului la data de 29 OCTOMBRIE 2021 . 
        (2) Având în vedere importanţa prezenţei avocaţilor la această adunare, lipsa nejustificată a 
avocatului de la oricare din zilele pentru Adunările sus menţionate constituie abatere disciplinară 
gravă, iar Consiliul Baroului va sesiza Comisia de disciplină.  
         (3) Alegerile se vor desfășura pe parcursul întregii zile,  la sediul Baroului Vrancea, din 
Focsani, str. Cuza Voda, nr. 16, Focsani, începând cu ora 8.00 până la ora 17.00 (când se vor inchide 
urnele) cu respectarea regulilor de igiena și dezinfectare a încăperilor, a spațiilor folosite și a 
obiectelor folosite,  în acord cu disp. Legii 55/2020.  Avocații vor intra pe rând în imobil (câte unul) 
doar pentru exercitarea dreptului de vot. 
 (4) În cazul în care având în vedere măsurile impuse pentru prevenirea și combaterii 
pandemiei cu virusul SARS-COV-2 (COVID 19) se vor relaxa și vor permite întrunirea Adunării 
Generale a Baroul Vrancea în format fizic aceasta se va desfășura conform Regulamnetului clasic. 
  
 Art. 2 - Dreptul de a participa la adunarea generală 
           (1) Au dreptul de a participa la Adunarea generală şi de a-şi exercita dreptul de vot,  toţi 
avocaţii care sunt înscrişi în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei din Baroul Vrancea. 
         (2) Nu au dreptul de a participa la Adunarea generală și de a-și exercita dreptul la vot 
avocații aflați în stare de incompatibilitate ori sunt suspendați din exercitarea profesiei. 
          (3) Participarea la Adunarea generală se face personal, iar exercitarea dreptului de vot nu 
poate fi delegată altui avocat. 
 (4) Alegerea organelor de conducere ale baroului se face numai prin vot secret. 
 (5) Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorității membrilor acesteia. 
 (6)  Adunarea generală va alege urmatoarele organe de conducere: 
 - Decanul; 
 - 8 (opt) consilieri ai baroului si 3 (trei) consilieri supleanți; 
  (7) Adunarea generală va alege urmatoarele organe ale profesiei: 
- Comisia de cenzori  a Baroului Vrancea, formată din 3 (trei) membri si 1 membru supleant; - 
Comisia de disciplină, formată din 5 (cinci) membri. 
           (8)  Adunarea generală va alege și avocatul delegat la Congresul avocaților din anul respectiv. 
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 Art. 3 -  Data, locul şi orele alegerilor  
 (1) Data, locul și orele de începere a Adunării vor fi stabilite de Consiliul în funcție, afișate la 
sediul Baroului, pe site-ul acestuia, la sediile S.A.J. Focșani, Panciu și Adjud și publicate cu cel 
puțin cu 15 zile înainte de data stabilită într-un ziar local, respectiv până la data de 15 septembrie 
2021. 
 (2) Convocatorul Adunării generale va fi întocmit de secretariatul Baroului  cu cel puțin cu 
15 zile înainte de data fixată pentru alegeri, respectiv până la data de 15 octombrie 2021, pentru a 
putea fi semnat de fiecare avocat cu drept de exercitare a profesiei din Baroul Vrancea,  
  
 Art. 4 - Depunerea de candidaturi 
 
 4.1. Condiții generale 
  (1) Îşi vor putea depune candidaturile avocaţii membri ai Baroului Vrancea care îndeplinesc 
condiţiile prevazute de Legea 51/1995 actualizată și de Statutul profesiei de avocat. 
 (2) Candidatul trebuie să respecte și dispozitiile art. 70, al. 5 din Hotararea UNBR nr. 
139/2016 privind Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor cu privire la incompatibilități. 
 
 4.2. Condiții de eligibilitate a decanului 
 (1) Sub sancţiunea neluării în seamă  a candidaturii, candidaţii la funcţia de decan au 
obligaţia ca  la momentul depunerii candidaturii să îndeplinescă urmatoarele condiții: 
 - Să aibă o vechime neîntreruptă în profesie de minim 10 (zece) ani; 
 - Să fie membru al Baroului de cel putin 5(cinci) ani; 
 - Să nu fi exercitat două mandate de decan; 
 - Să nu fi fost colaborator al fostei Securitati, ca poliție politică, sens în care fiecare candidat, 
pentru completarea dosarului de candidatura, va da o declarație pe propria răspundere, cu privire la 
existența sau inexistența unei eventuale colaborări; 
 - Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani; 
 - Să aibă încheiată la data depunerii candidaturilor asigurarea de răspundere profesională 
pentru anul în curs; 
 - Să aibă toate taxele achitate la data depunerii candidaturii. 
  (2) Avocaţii care vor dori să candideze pentru mandatul de decan, îşi vor depune în scris 
candidatura în acest sens la secretariatul Baroului, primind număr de înregistrare de la secretariatul 
Baroului, respectiv cel mai târziu până la data de 17 septembrie 2021, ora 12.00, începând cu data de 
aprobării și afișării prezentului regulament de către Consiliul Baroului. 
 (3) Nedepunerea candidaturilor în intervalul de timp stabilit de Consiliu pentru fiecare 
Adunare, atrage invalidarea cererilor. 
            (4) Candidatul va completa ”Cererea de candidatură pentru mandatul de decan”, prevazută în 
Anexa 1 din prezentul Regulament și va fi însoțită de un ”Program electoral al candidatului pentru 
mandatul de decan”, prevăzut în Anexa 2 din Prezentul Regulament, în care va expune și detalia 
proiectele și demersurile pe care întelege să le inițieze în funcția pentru care candidează, sub 
sancţiunea neluării în considerare a candidaturii. 

(5) În condițiile în care, candidatul a mai avut un mandat anterior va completa și “Raportul 
de activitate” (Anexa 3) pentru perioada în care a deținut funcția de decan, sub sancţiunea neluării în 
considerare a candidaturii. 
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 4.3. Conditii de eligibilitate a consilierilor 
 (1) Sub sancţiunea neluării în seamă a candidaturii, candidaţii la funcţia de consilier au 
obligaţia ca la momentul depunerii candidaturii să îndeplinescă următoarele condiții: 
 - Să aibă o vechime neîntreruptă în profesie de minim 8 (opt) ani; 
 - Să nu fi fost colaborator al fostei Securități, ca poliție politică, sens în care fiecare candidat, 
pentru completarea dosarului de candidatură, va da o declarație pe propria răspundere, cu privire la 
existența sau inexistența unei eventuale colaborări; 
 - Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani; 
 - Să aibă încheiată la data depunerii candidaturii asigurarea de răspundere profesională pentru 
anul în curs; 
 - Să aibă toate taxele achitate la data depunerii candidaturii. 
 (2) Avocaţii care vor dori să candideze pentru mandatul de consilier îşi vor depune în scris 
candidatura în acest sens la secretariatul Baroului, primind număr de înregistrare de la secretariatul 
Baroului, respectiv cel mai târziu până la data de 17 septembrie 2021, ora 12.00, începând cu data de 
aprobării și afișării prezentului regulament de către Consiliul Baroului. . 
 (3) Nedepunerea candidaturilor în intervalul de timp stabilit de Consiliul în funcțiune pentru 
fiecare Adunare, atrage invalidarea cererilor. 
 (4) Canditatul va completa ”Cererea de candidatură pentru mandatul de consilier”, prevazută 
în Anexa 4 din prezentul Regulament și va fi însoțită de un ”Program electoral al candidatului pentru 
mandatul de consilier”, prevăzut în Anexa 5 din Prezentul Regulament, în care va expune și detalia 
proiectele, demersurile pe care înțelege să le inițieze în funcția pentru care candidează, sub 
sancţiunea neluării în considerare a candidaturii acestuia. 
 (5) În condițiile în care, candidatul a mai avut un madant anterior va completa și “Raportul 
de activitate”  (Anexa 6) pentru perioada în care a deținut funcția de consilier, sub sancţiunea 
neluării în considerare a candidaturii. 
 
 4.4. Condiții de eligibilitate pentru membrii Comisiei de disciplină 
 (1) Sub sancţiunea neluării în seamă  a candidaturii, candidaţii la funcţia de membru în 
Comisia de disciplină au obligaţia ca  la momentul depunerii candidaturii să îndeplinescă 
urmatoarele condiții: 
 - Să aibă o vechime neîntreruptă în profesie de minim 10 (zece) ani; 
 - Să nu fi fost colaborator al fostei Securități, ca poliție politică, sens în care fiecare candidat, 
pentru completarea dosarului de candidatură, va da o declarație pe propria raspundere, cu privire la 
existența sau inexistența unei eventuale colaborări; 
 - Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani; 
 - Să aibă încheiată la data depunerii candidaturii asigurarea de răspundere profesională pentru 
anul în curs; 
 - Să aibă toate taxele achitate la data depunerii candidaturii. 
 (2) Avocaţii care vor dori să candideze pentru mandatul de membru îşi vor depune în scris 
candidatura în acest sens la secretariatul Baroului și vor completa ”Cererea de candidatură”, 
prevăzută în Anexa 7 din prezentul Regulament primind număr de înregistrare de la secretariatul 
Baroului, respectiv cel mai târziu până la data de 17 septembrie 2021, ora 12.00, începând cu data de 
aprobării și afișării prezentului regulament de către Consiliul Baroului.. 
 
 4.5. Condiții de eligibilitate pentru membrii Comisiei de cenzori a Baroului Vrancea 
 (1) Sub sancţiunea neluării în seamă  a candidaturii, candidaţii la funcţia de membru în 
Comisia de cenzori au obligaţia ca  la momentul depunerii candidaturii să îndeplinescă următoarele 
condiții: 
 - Să aibă o vechime neîntreruptă în profesie de minim 8 (opt) ani; 
 - Să nu fi fost colaborator al fostei Securități, ca poliție politică, sens în care fiecare candidat, 
pentru completarea dosarului de candidatură, va da o declarație pe propria răspundere, cu privire la 
existența sau inexistența unei eventuale colaborări; 
 - Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani; 
 - Să aibă încheiată la data depunerii candidaturii asigurarea de răspundere profesională pentru 
anul în curs; 
 - Să aibă toate taxele achitate la data depunerii candidaturii. 
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 (2) Avocaţii care vor dori să candideze pentru mandatul de membru îşi vor depune în scris 
candidatura în acest sens la secretariatul Baroului și va completa ”Cererea de condidatură”, 
prevazută în Anexa 7 din prezentul Regulament, primind număr de înregistrare de la secretariatul 
Baroului, respectiv cel mai târziu până la data de 17 septembrie 2021, ora 12.00, începând cu data de 
aprobării și afișării prezentului regulament de către Consiliul Baroului. 
 
 4.6. Condiții de eligibilitate pentru delegatul la Congresul avocaților 
 (1) Sub sancţiunea neluării în seamă  a candidaturii, candidaţii la funcţia de delegat la 
Congresul avocatilor au obligaţia ca la momentul depunerii candidaturii să îndeplinescă următoarele 
condiții: 
 - Să nu fi fost colaborator al fostei Securități, ca poliție politică, sens în care fiecare candidat, 
pentru completarea dosarului de candidatură, va da o declarație pe propria răspundere, cu privire la 
existența sau inexistența unei eventuale colaborări; 
 - Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani; 
 - Să aibă încheiată la data depunerii candidaturii asigurarea de răspundere profesională pentru 
anul în curs; 
 - Să aibă toate taxele achitate la data depunerii candidaturii. 
 2) Avocaţii care vor dori să candideze pentru mandatul de delegat la Congresul avocatilor îşi 
vor depune în scris candidatura în acest sens la secretariatul Baroului și vor completa ”Cererea de 
condidatură”, prevazută în Anexa 8 din prezentul Regulament, primind număr de înregistrare de la 
secretariatul Baroului, respectiv cel mai târziu până la data de 17 septembrie 2021, ora 12.00, 
începând cu data de aprobării și afișării prezentului regulament de către Consiliul Baroului. 
 
  4.7. – Candidatura pentru membru în Comisia electorală 
       (1) Avocații care doresc să facă parte din Comisia electorală vor depune la secretariatul 
baroului o cerere scrisă, potrivit Anexei 9, primind număr de înregistrare de la secretariatul Baroului, 
respectiv cel mai târziu până la data de 17 septembrie 2021, ora 12.00, începând cu data de aprobării 
și afișării prezentului regulament de către Consiliul Baroului.. 
       (2) Nu pot face parte din Comisia electorală avocații și-au exprimat intenția de a candida 
pentru funcțiile de conducere și se află în relații de rudenie, afinitate, colaborare, salarizare, asociere 
sau conlucrare profesională cu candidații pentru decan, consilier, comisia de cenzori, comisia de 
disciplină, sens în  care vor depune o declaratțe că nu se află în conflict de interese (anexa 9). 
 (3) Candidații pentru comisia electorală au obligația ca la momentul depunerii candidaturii să 
îndeplinească următoarele condiții: 

- Să fie înscriși în tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei; 
- Să aibă achitate toate taxele la data depunerii candidaturii; 
- Să aibă încheiată la data depunerii candidaturii asigurarea de răspundere profesională pentru 

anul în curs; 
- Să nu fi fost sancționat disciplinar. 

 (3) Prin grija secretarului baroului lista cu persoanele care doresc să facă parte din comisia 
electorală se afișează la avizierul baroului, site-ul baroului și la SAJ Focsani, Panciu și Adjud. 
 
 4.8. Multipla candidatură 
 (1) Avocaţii îşi vor putea depune candidaturile pentru una sau mai multe funcţii ( maxim 3 ) 
dintre următoarele: mandatul de decan, mandatele de consilieri, mandate de membri ai Comisiei de 
disciplină și ai Comisiei de cenzori a Baroului sau delegat la Congres, cu respectarea condițiilor 
prevăzute de Legea 51/1995, Statut și prezentul Regulament, dispozițiile art. 70, al. 5 din Hotărârea 
UNBR nr. 139/2016 privind Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor cu privire la 
incompatibilități. 
          (2) În cazul în care avocatul optează pentru una sau mai multe funcții, potrivit alin. (1), va 
completa câte o cerere distinctă pentru fiecare funcție, cu respectarea prevederilor art. 4.2, 4.3, 4.4 și 
4.5. din prezentul Regulament. 
 (3) În situaţia în care pentru anumite funcţii nu se depun suficiente candidaturi (de ex. pentru 
Comisia de disciplină sau Comisia de cenzori a Baroului), pentru aceste funcţii pot opta candidaţii 
care nu au fost aleşi pentru celelalte funcţii, în ordinea numărului de voturi, dacă  îndeplinesc 
condiţiile legale. 
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 (4) În situația în care până la data de 17 septembrie 2021 pentru anumite funcția de membru 
în Comisia de disciplină, Comisia de cenzori și Comisia electurală  nu se depun suficiente 
candidaturi sau sunt invalidate termenul prevăzut se prelungește până la data de 18 octombrie 2021 
ora 12. Pe cale de consecință, Comisia de validare se va întruni pe data de 19 octombrie 2021 pentru 
verificarea, validarea/invalidarea candidaturilor depuse după data de 17 septembrie 2021.Procesul 
verbal de verificaare și validare/invalidare va fi afișat la sediul Baroului și la sediile SAJ Vrancea la 
data de 19 octombrie 2021. Împotriva validării/invalidării candidaturilor noi depuse se poate face 
contestație până în data de 20 octombrie 2021ora 16. Comisia de contestații examinează și 
soluționează contestațiile depuse de candidați și procesul verbal de invalidare a candidaturilor.  
Rezultatul soluționării contestațiilor  va fi consemnat într-un proces-verbal, întocmit și semnat de 
membrii Comisiei și afișat la sediul baroului la data de 21 octombrie 2021. 
 
 Art.5  - Afişarea listei de candidaturi    
  (1) Lista candidaturilor depuse pentru toate categoriile de mandate (Anexa 10) va fi afişată 
la secretariatul Baroului începând cu  data de 20  septembrie 2021.               
  (2) Lista candidaturilor va conţine şi data și ora limită de formulare şi înregistrare a 
eventualelor contestaţii și se va afișa la sediul Baroului, sit-ul acestuia si la SAJ Focsani, Panciu și 
Adjud. 
 
 Art.6 - Exercitarea dreptului la contestare a candidaturilor            
  (1) Sub sancţiunea decăderii din termen, orice avocat membru al Baroului Vrancea va putea 
formula contestaţie faţă de candidaturile depuse, conform listei menţionată la art.5 , în termen de 2 
zile de la momentul afișării, respectiv până la data de 22 septembrie 2021, ora 16.00. 
 (2) Contestaţia va trebui înregistrată la secretariatul Baroului în termenul de la alin.1, sub 
sancţiunea neluării în considerare.               
  (3) Contestaţiile vor putea privi doar aspecte referitoare la îndeplinirea de către candidaţi a 
condiţiilor prevăzute de Statut, Lege şi de prevederile prezentului Regulament. 
 
 
 Art.7 -  Verificarea candidaturilor, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei definitive 
a candidaţilor 
 (1) Consiliul Baroului va numi o Comisie de validare și o Comisie de contestații fiecare  
formată din 3 membri avocati și un supleant, care nu au calitatea de consilieri activi, nu și-au 
exprimat intenția de a candida pentru orice funcție în cadrul Baroului  și nu se află în relații de 
rudenie, afinitate, colaborare, salarizare, asociere sau conlucrare profesională cu candidații pentru 
decan, consilier, comisia de cenzori, comisia de disciplină. 
            (2) În vederea validării/invalidării candidaturii și soluționării contestatiilor, Comisia de 
validare, cu respectarea regulilor impuse de pandemia COVID-19, în perioada  27 - 29 septembrie 
2021, examinează cererile depuse de candidați împreună cu documentele atasate, verificând 
îndeplinirea cumulativă a condițiilor stabilite de Legea 51/1995 actualizată, de Statutul profesiei de 
avocat, art. 70, al. 5 din Hotărârea UNBR nr. 139/2016 privind Statutului Casei de Asigurari a 
Avocaților cu privire la incompatibilități, precum și de prezentul Regulament.  
            (3) Rezultatul operațiunilor de verificare a candidaturilor și soluționarea eventualelor 
contestații față de candidaturile depuse vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit și semnat 
de membrii Comisiei. 
             (4) Procesul-verbal va fi afișat la sediul Baroului și va putea fi consultat de către orice 
avocat la secretariatul Baroului  la data de 29 septembrie 2021  ora 11. 
  (5) Împotriva procesului verbal al  Comisiei de validare prin care au fost invalidate 
candidaturi, candidații invalidați vor putea formula contestație în termen de 2 zile până la data 01  
octombrie 2021 ora 1200. 
 (6) În vederea soluționării contestatiilor, Comisia de contestații, cu respectarea regulilor 
impuse de pandemia COVID-19, la data de 04 octombrie 2021, examinează și soluționează 
contestațiile depuse de candidați și procesul verbal de invalidare a candidaturilor.  Rezultatul 
soluționării contestațiilor  va fi consemnat într-un proces-verbal, întocmit și semnat de membrii 
Comisiei și afișat la sediul baroului la data de 05 octombrie 2021. 
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            (7) Lista definitiva a candidatilor (Anexa 11) se va afișa la secretariatul Baroului, site-ul 
acestuia și la SAJ Focșani, Panciu și Adjud, începând cu data  de 05 octombrie 2021. 
  
 Art.8 - Campania electorala 
 Începând din ziua următoare afișării listei candidaților, respectiv 06 octombrie 2021, aceștia 
vor putea desfășura activități de campania electorală. Campania electorală se termină înainte de ora 
stabilită pentru începerea Adunării generale elective.   
  
 
 Art. 9 -  Secția de votare și dotarea acesteia 
          (1) Secția de votare se organizează la sediul Baroului Vrancea. 
          (2) Consiliul baroului va asigura dotarea secției de votare cu: 

 - 1 urnă pentru depunerea buletinelor de vot cu candidații la decan; 
 - 1 urnă de vot pentru depunerea buletinelor de vot cu candidații de consilieri; 
 - 1 urnă de vot pentru depunerea buletinelor de vot cu candidații pentru Comisia de 

cenzori, Comisia de disciplină și cu delegațul la Congresul avocaților. 
         (3) Consiliul baroului va asigura confecționarea următoarelor ștampile care vor fi puse la 
dispoziția comisiei electorale: 
 - 1 ștampilă rotundă de control, purtând mențiunea: ”Baroul Vrancea. Adunarea generală 
electivă 2021”; 
 - 1 ștampilă dreptunghiulară purtând mențiunea: ”Baroul  Vrancea. Adunarea generală 
electivă 2021.  Buletin anulat.” 
 - 1 ștampilă triunghiulară purtând mențiunea: ”Anulat”. 
 
 Art. 10 - Organele tehnice ale adunarii elective 
 
 10.1. -Secretariatul tehnic al adunării 
        (1) În vederea asigurării condițiilor tehnice de organizare a adunării elective Consiliul 
Baroului desemnează un secretariat tehnic format din 3 persoane: 1 avocat și 2 salariați ai baroului. 
            (2) Secretariatul tehnic are următoarele atribuții: 
 - afișarea prezentelui Regulament de organizare a alegerilor a doua zi după aprobarea 
acestuia de către Consiliul Baroului; 
 - afișarea în data de 20 septembrie 2021 la sediul Baroului a listei candidaților înscriși; 
 - depunerea pentru fiecare candidat în parte adeverință/documente din care să rezulte 
vechimea în profesie, încheierea asigurării de răspundere profesională, dacă au fost sancționați 
discipinar în ultimii 5 ani și achitarea taxelor până la data depunerii candidaturii; 
 - afișarea în data de 29 septembrie 2021 la sediul Baroului a hotărârii/procesului verbal de 
validare/invalidare a candidaturilor; 
 - afișarea în data de 04 octombrie 2021 la sediul Baroului a hotărârii/procesului verbal de 
soluționare a contestațiilor de invalidare; 
 - afișarea la data de 05 octombrie 2021 a listei finale de candidați; 
 - publică la data de 15 octombrie 2021 într-un ziar local data, locul și ora de începere a 
Adunării generale elective a Baroului Vrancea; 
 - în cazul în care este necesară prelungirea termenului de depunere de candidaturi pentru 
Comisia de disciplină, Comisia de cenzori și Comisia electorală, în data de 18 octombrie 2021 se va 
afișa la sediul Baroului și la sediile SAJ Vrancea lista cu candidaturile depuse de la data de 17 
septembrie 2021 până la data de 18 octombrie 2021; 
 - afișarea în data de 19 octombrie 2021 la sediul Baroului a hotărârii/procesului verbal de 
validare/invalidare a candidaturilor; 
 - afișarea în data de 21 octombrie 2021 la sediul Baroului a hotărârii/procesului verbal de 
soluționare a contestațiilor de invalidare; 
 - afișarea la data de 22 octombrie 2021 a listei  finale, completate  și cu noile  candidaturi; 
 - întocmește lista avocaților din barou cu drept de exercitare a profesiei care participă la 
adunarea electivă; 
  - înregistrează prezența avocaților la adunare, care vor semna în lista de prezență; 
  - aduce la cunoștința Comisiei Electorale numărul avocaților prezenți la adunare; 
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 - pune la dispoziția Comisiei Electorale documentele adunării elective: ordinea de zi; 
convocatorul; lista avocaților din barou cu drept de exercitare a profesiei; dosarul cuprinzând: 
candidaturile depuse pentru organele elective ale baroului cu actele anexate acestora, procesul-verbal 
întocmit de Comisia de validare privind propunerile de validare/invalidare a candidaților, procesul 
verbal întocmit de Comisia de contestații, candidaturile depuse pentru comisia electorală; 
 - pune la dispoziția comisiei electorale următoarele documente: lista avocaților din barou cu 
drept de exercitare a profesiei, lista cu avocații care au semnat de prezență la adunare, pixuri, hârtie, 
alte materiale solicitate de președintele comisiei; 
 - acordă sprijinul logistic Comisiei electorale privind: tipărirea buletinelor de vot, 
tehnoredactarea proceselor-verbale și a altor materiale. 
 
 10.2. -  Comisia electorală 
         (1) Avocații care doresc să facă parte din Comisia electorală vor depune la secretariatul 
baroului o cerere scrisă, potrivit Anexei 7, în perioada stabilită de Consiliul în funcțiune, cu 
respectarea dispozițiilor art. 4.4.7 din prezentul Regulament, primind număr de înregistrare de la 
secretariatul Baroului, respectiv cel mai târziu până la data de 17 septembrie 2021, ora 12.00, 
începând cu data de aprobării și afișării prezentului regulament de către Consiliul Baroului.  
 (2) După validarea listelor de candidați, Consiliul în funcție ia act de componența Comisiei 
electorale, întocmind un proces verbal în acest sens. 
 (3) Comisia electorală este formată  din minim 3 si maxim 5 membri. 
 (4) Membrii comisiei electorale aleg președintele, vicepreședintele și un secretar, întocmind 
în acest sens un proces-verbal. 
     (5)  Conducerea procesului de votare se realizează de către Președintele Comisiei Electorale. 
 
 Art. 11 -  Buletinul de vot 
            (1) Comisia electorală ia măsuri pentru tipărirea buletinelor de vot. 
              (2 Cu ajutorul secretariatului tehnic al baroului se tipăresc un număr de 3 buletine de vot, 
pe hârtie de culori diferite: 
 - un buletin de vot cu candidații pentru decan; 
 - un buletin de vot cu candidații pentru consiliul baroului; 
 - un buletin de vot cu candidații pentru comisia de cenzori, pentru comisia de disciplină și cu 
candidatul delegat pentru Congresul avocaților; 
          (3) Buletinele de vot cuprind: numele candidaților în ordine alfabetică, numărul locurilor 
eligibile și procedura de vot. 
           (4) Se vor tipări buletine de vot în număr mai mare cu 10% față de numărul alegătorilor 
prezenți la adunarea electivă. 
           (5) Pe verso-ul fiecărui buletin de vot se va aplica ștampila de control purtând inscripția 
”Baroul Vrancea. Adunarea generala electiva 2021”. 
       (6) După tipărirea buletinelor de vot, președintele Comisiei, in prezenta candidatilor (daca 
acestia doresc) verifică cele 3 urne de vot, apoi procedează la sigilarea acestora, aplicând ștampila 
rotundă ”Baroul Vrancea. Adunarea generala electiva 2021”.  
 
  Art. 12. -  Procedura votarii 

În incinta secției de votare, avocatii vor intra pe rând, câte unul, în vederea exprimării 
dreptului la vot. 
           (2) Înainte de înmânarea buletinului de vot președintele Comisiei dă explicații avocatului în 
legătură cu procedura de votare. 
           (3) Președintele Comisiei înmânează fiecărui avocat, pe bază de semnătură, câte unul din cele 
3 buletine de vot. 
           (4) Președintele Comisiei poate încuviința predarea unor buletine de vot suplimentare în caz 
de eroare materială. Buletinul de vot predat inițial va fi preluat de către președintele Comisiei și 
anulat, făcându-se despre aceasta mențiune în procesul-verbal. 
 (5) Comisia va desemna, la fiecare 2 ore, cate 1 membru al sau care să supravegheze procesul 
de votare și urnele de vot.   
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 (6) Votarea are loc exclusiv în incinta secției de votare. Este interzisă părăsirea secției de 
votare de către alegători după preluarea buletinelor de vot, sub sancțiunea anulării votului 
alegătorului în cauză. 
    (7) Buletinele de vot nu sunt transmisibile altui alegător sau altor persoane. 
 (8) Este interzisă introducerea în urne a altor buletine de vot decât cele primite de la Comisie. 
        (9) Alegătorul va vota numărul de candidați maxim egal cu numărul de locuri eligibile, 
respectiv: 
 a) – pentru decan – un singur candidat; 
 b) – pentru consilieri – maxim 8 candidați; 
 c) – pentru Comisia de cenzori – maxim 3 candidați; 
 d) – pentru Comisia de disciplină – maxim 5 candidați; 
 e) – pentru delegați la Congresul avocaților – maxim 1 candidat. 
          (10) Votul ”pentru” – se realizează prin lăsarea intactă a numelui și prenumelui candidatului 
droit. 
         (11) Votul ”contra” – se exprimă prin tăierea numelui și prenumelui candidatului nedorit. 
              (12) Votul este nul în cazul în care alegătorul: 
  a) – alege un număr mai mare de candidați decât numărul membrilor organului profesiei care 
este ales; 
  b) – buletinul de vot rămâne necompletat. 
              (13) Votul nu este nul atunci când alegătorul: 
 a) nu și-a exprimat opțiunea pentru întregul număr de mandate eligibile înscrise pe buletinul 
de vot; 
 b) buletinul de vot este introdus de alegător din greșeală în altă urnă decât cea pentru care s-a 
exercitat dreptul la vot. 
             (14) După exprimarea votului secret alegătorii vor introduce buletinele de vot în cele 3 urne, 
separat pentru fiecare funcție în parte. 
          (15) Candidații  pot supraveghea desfășurarea procesului de votare. 
 (16) Candidații și ceilalți alegători pot formula contestații sau sesiza incidente în legătură cu 
desfășurarea procesului de votare, care sunt soluționate de Comisia electorală și care va încheia în 
acest sens un proces-verbal. 
 (17) După distribuirea tuturor buletinelor de vot catre alegătorii de barou, Comisia 
procedează la anularea buletinelor de vot rămase nedistribuite, prin aplicarea ștampilei 
dreptunghiulare ”Baroul Vrancea. Adunarea generala electiva 2021. Buletin anulat.”, întocmindu-se 
în acest sens un proces-verbal. 
 
 Art.13 -  Numărarea și validarea voturilor  
       (1) La încheierea votării, sub supravegherea candidaților (dacă doresc), membrii Comisiei 
electorale vor transporta urnele la locul stabilit pentru funcţionarea acesteia. În acest loc vor intra 
membrii Comisiei și candidații (dacă doresc), fiind permise mijloace de comunicare asupra lor. În 
prezenţa acestora urnele vor fi desigilate şi se va proceda la numărarea buletinelor de vot, pe 
categorii de organe de conducere, comparându-se numărul buletinelor de vot cu numărul votanţilor 
care au semnat tabelele de prezență şi încheindu-se în acest sens un proces verbal semnat de membrii 
Comisiei.   
           (2) Comisia electorala numără toate voturile exprimate, în prezenta candidaților (dacă 
doresc).                            
 (3) Numărarea voturilor și centralizarea rezultatelor se efectuează după următoarea 
procedură: 
 a) – prima dată se numără buletinele de vot din urna cu candidații pentru funcția de decan, 
pentru a se stabili dacă se impune organizarea unui al doilea tur de scrutin; 
            b) – apoi, se numără buletinele de vot din urna cu candidații pentru funcția de consilier al 
baroului; 
            c) – după care, se numără în ordine buletinele de vot din urna cu candidații pentru funcția de 
membru în comisia de cenzori, în comisia de disciplină și cu delegatul la Congresul avocaților. 
 (4) Membrii Comisiei se împart în două subcomisii a câte o persoană. 
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            (5) Președintele Comisiei sau altă persoană desemnată de Comisie desface, pe rând, fiecare 
buletin de vot și citește cu glas tare numele și prenumele candidaților care au obținut votul ”pentru”, 
arătând buletinul de vot la membrii celor două subcomisi, la membrii prezidiului, candidatiilor si 
observatorilor prezenti. 
         (6)  a) – Buletinele de vot anulate se pun într-un set separat; 
    b) – Buletinele de vot valabil exprimate se pun în seturi separate pentru fiecare candidat de 
decan; 
              c) – Buletinele de vot valabil exprimate pentru funcția de consilier se depun într-un singur 
set; 
              d) – Buletinele de vot valabil exprimate pentru Comisia de cenzori, Comisia de disciplină și 
delegaul la Congresul avocaților se pun într-un singur set;                           
    e) – În cazul în care numărul buletinelor de vot dintr-o urnă deschisă este mai mic decât 
cele înmânate de Comisie pentru votare se vor desigila și celelalte urne pentru a se verifica dacă în 
acestea există buletine de vot introduse din greșeală. 
         (7) Membrii subcomisiilor înregistrează în fișa centralizatoare numele și prenumele 
candidaților votați. 
          (8) La terminarea numărării voturilor membrii celor două subcomisii care au notat voturile 
obținute își confruntă rezultatele înregistrate și în caz de neconcordanțe între consemnări se va 
reverifica situația voturilor prin ”reverificarea” buletinelor de vot până se va înlătura orice 
neregularitate; 
 (9) Fișele centralizatoare sunt semnate de membrii subcomisilor care le-au întocmit. 
            (10) Buletinele de vot sunt manevrate exclusiv de către membrii Comisiei electorale; 
 (11) Pe parcursul numărării voturilor, pe buletinele de vot nule, după verificarea atentă a 
acestora de către Comisia electorală, președintele Comisiei aplică ștampila triunghiulara, cu 
mentiunea  „ANULAT”. 
 (12) Este interzisă efectuarea oricărei mențiuni pe buletinele de vot de către Comisia 
electorală.   
            (13) Consemnarea rezultatului numărării voturilor se realizează numai cu instrumentele de 
scris puse la dispoziție de către secretariatul tehnic al adunării. 
           (14) Pe parcursul numărării voturilor este interzisă deținerea de către membrii Comisiei a 
altor instrumente de scris decât cele puse la dispoziție de către secretariatul tehnic al adunării. 
 (15) Este permisă pe perioada votării și pe perioada numărării voturilor comunicarea 
electronică între membrii comisiei  / candidați și alegători. Este permisă înregistrarea audio-video 
sau transmisiunea live prin aplicații mobile. 
 (16) Este permisă supravegherea video cu sau fară stocarea imaginilor, prin sistemul propriu 
al Baroului, atât a procesului de votare cât și al celui de numărare buletine de vot și consemnare 
rezultate alegeri. 
 (17) După înlăturarea oricăror neregularități, Comisia electorală stabilește următoarele: 
 - numărul buletinelor de vot tipărite; 
            - numărul buletinelor de vot distribuite alegătorilor; 
            - numărul buletinelor de vot depuse în fiecare urnă de vot, numărate; 
            - numărul buletinelor de vot valabil exprimate; 
            - numărul buletinelor de vot anulate sau nule; 
            - numărul buletinelor de vot distribuite ca urmare a comiterii unor erori; 
            - ordinea voturilor pentru fiecare organ ales; 
            - eventualele incidente sau contestații soluționate de Comisie în cursul votării; 
            - validarea mandatelor obținute în urma voturilor valabil exprimate. 
 (18) După centralizarea voturilor Comisia întocmește un proces-verbal de stabilire a 
rezultatului alegerilor. 
            (19) Pentru funcția de decan este câștigător candidatul care a întrunit jumătate + 1 din 
numărul total al voturilor valabil exprimate. 
           (20) În cazul în care niciunul dintre candidați pentru funcția de decan nu întrunește acest 
număr de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin la care vor participa primii 2 clasați dintre 
candidați. 
           (21) În cel de al doilea tur de scrutin va fi desemnat câștigător candidatul care obține numărul 
cel mai mare de voturi. 
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           (22) În caz de egalitate de voturi pentru funcția de decan, în cel de al doilea tur de scrutin, se  
vor organiza alte alegeri, sens în care se convoca o nouă adunare generală. 
        (23) Cel de al doilea tur de scrutin se va organiza in maxim 20 de zile, cu aceleasi reguli de 
desfasurare ca la primul tur de alegeri.  
 (24) Pentru funcția de consilier al baroului sunt declarați câștigători primii 8 – opt candidați, 
în ordinea descrescătoare a voturilor. 
 (25) În cazul în care pe locul 8, din ordinea descrescătoare a voturilor, se află doi sau mai 
mulți candidați, se organizează al doilea tur de scrutin la care vor participa doar acesti candidați, 
sens în care se convoca o nouă adunare generală. 
 (26) Cel de al doilea tur de scrutin se va organiza in maxim 20 de zile, cu aceleasi reguli de 
desfășurare ca la primul tur de alegeri. 
          (27) Candidatul care nu a ieșit câștigător în urma votului, va fi trecut în lista consilierilor 
supleanți. 
           (28) Pentru funcția de membru în Comisia de cenzori sunt declarați câștigători primii 3 - trei 
candidați, în ordinea descrescătoare a voturilor. 
           (29) În cazul în care pe locul trei, în ordinea descrescătoare a voturilor se află doi sau mai 
mulți candidați, Comisia electorală, în prezența acestora, trage la sorti un singur candidat. 
           (30) Candidatul care nu a ieșit câștigător în urma votului va fi trecut în lista consilierilor 
supleanți. 
            (31) Pentru funcția de membru în Comisia de disciplină sunt declarați câștigători primii 5 - 
cinci candidați, în ordinea descrescătoare a voturilor. 
           (32) În cazul în care pe locul 5, în ordinea descrescătoare a voturilor, se află doi sau mai 
mulți candidați, Comisia electorală, în prezența acestora, va trage la sorți un singur candidat. 
 (33) Pentru delegatul la Congresul avocaților este declarat câștigător primul clasat. 
         (34) În cazul în care pe primul loc se află mai mulți candidați, comisia electorala va trage la 
sorți un singur candidat. 
 (35) Împotriva deciziei Comisiei electorale se poate face contestație în aceeași zi. Comisia de 
contestații va soluționa tot în aceeași zi eventuale contestații. 
 
 Art.14 - Rezultatul votului. Actele finale ale adunării elective 
 (1) Dupa intocmirea procesului-verbal, presedintele Comisiei electorale aduce la cunoștința 
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 baroului și a delegaților la Congresul avocaților. 
         (2) Adunarea generală electivă validează rezultatul alegerilor și adoptă o hotărâre în acest 
sens. 
         (3) Secretariatul tehnic al adunării generale elective va afișa la avizierul baroului și va posta 
pe site-ul baroului hotărârea adunării generale și procesul-verbal al Comisiei electorale, imediat 
după adoptarea acestora. 
 (4) Președintele Comisiei electorale va preda la secretariatul baroului: buletinele de vot 
neutilizate, buletinele de vot valabil exprimate, buletinele de vot nule sau anulate, procesele verbale, 
ștampilele și orice alte materiale primite de la secretariatul tehnic al adunării generale elective. În 
acest sens se va întocmi un proces-verbal, semnat de președintele Comisiei electorale și de secretarul 
baroului. 
      (5) Procesul-verbal al adunării elective se semnează de toti membrii comisiei electorale dar si 
de vechiul Consiliu si vechiul decan.  
            (6) Hotărârile adunării generale elective si procesul-verbal al Comisiei electorale se păstrează 
permanent în arhiva baroului. 
         (7) Buletinele de vot și celelalte documente ale adunării generale se păstrează în arhiva 
baroului timp de 5 ani. 
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        (8) Împotriva hotărârilor Comisiei de Validare, a hotărârilor Comisiei electorale și orice 
sesizare cu privire la activitatea electorală se va soluționa de către Comisia de Constestații în aceeași 
zi. Comisia de Constestații este formata din 3 membri, avocati activi ai Baroului Vrancea, care nu au 
calitatea de consilieri activi, nu și-au exprimat intentia de a candida pentru functiile de conducere și 
nu se afla în relații de rudenie, afinitate, colaborare, salarizare, asociere sau conlucrare profesionala 
cu candidații pentru decan, consilier, comisia de cenzori, comisia de disciplină. Membrii comisiei de 
contestatie vor fi numiti de Consiliul Baroului Vrancea, imediat dupa aprobarea regulamentului și 
dupa numirea Comisiei de Validare. 
  (9) Împotriva hotărârilor Adunării generale elective sau ale deciziilor Comisiei de 
Contestații membrii baroului pot face plângere la Consiliul UNBR în termen de 15 zile de la afișarea 
rezultatului votării. 
 
 Art. 15-  Dispoziţii finale 
           (1)Toate termenele menţionate în prezentul Regulament se înţeleg că se calculează pe zile 
libere si ore, în sensul reglementat de Codul de procedură civilă în vigoare la data adoptării acestuia. 
  (2) În contextul unei evoluții negative a pandemiei COVID-19, cu declararea unei noi stări 
de urgență la nivel national sau a activării planului roșu la nivel local, Consiliul Baroului poate 
hotărî ca, atât în cazul Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare, cât și în cazul Adunării 
Generale de Alegere a organelor de conducere a Baroului, votul să se desfășoare prin mijloace 
electronice. Procedura de utilizare a sistemului electronic de votare, va fi facută publică, pe site-ul 
web al Baroului cu cel putin 20 de zile înainte datei adunării. 
            (2) Prezentul Regulament conţine 11 file si 11 Anexe. 
         (3) Regulamentul va fi afişat la secretariatul Baroului, pe site-ul Baroului si la SAJ Focsani, 
Panciu și Adjud și transmis prin e-mail tuturor avocaților membri. 
          (4) Prezentul Regulament a fost aprobat în sedința Consiliului Baroului Vrancea din 22 iunie 
2021 și adus la cunostința avocaților membri în conformitate cu dispozițiile alin. 3 al prezentului 
articol. 
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Anexa 1 

 

BAROUL VRANCEA 

Cerere de candidatura pentru demnitatea de 

decan al Baroului Vrancea 

 

  

Subsemnatul ________________________________________________, 

avocat in cadrul Baroului Vrancea, cu drept de exercitare a profesiei, cu respectarea 

condiţiilor prevazute de Legea nr. 51/1995 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 decan al Baroului Vrancea cu 

ocazia alegerilor din data de ______________________. 

 

 

 

DATA : 

ORA : 

 

Semnatura 

________________________________ 
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Anexa 2 

BAROUL VRANCEA 

Program electoral al candidatului pentru mandatul de decan 

 

Subsemnatul ________________________________________________, 
avocat in cadrul Baroului Vrancea, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 
51/1995 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 inițiez in functia pentru care candidez : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..........…………………

………………………...………………………………………………………………

…………………… 

DATA : 

ORA : 

Semnatura 

________________________________ 
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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. 
51/1995 actualizata, de Statutul profesiei de avocat 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 
______________________________ : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..........…………………

………………………...………………………………………………………………

…………………… 

DATA : 

ORA : 

Semnatura 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Anexa 4 
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BAROUL VRANCEA 

Cerere de candidatura pentru demnitatea de 

consilier al Baroului Vrancea 

 

  

Subsemnatul ________________________________________________, 

avocat in cadrul Baroului Vrancea, cu drept de exercitare a profesiei, cu respectarea 

condiţiilor prevazute de Legea nr. 51/1995 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 

__________________________ 
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Anexa 5 

BAROUL VRANCEA 

Program electoral al candidatului pentru mandatul de consilier 

 

Subsemnatul ________________________________________________, 
avocat in cadrul Baroului Vrancea, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 
51/1995 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 : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

.………………….. 

DATA : 

ORA : 

Semnatura 

________________________________                                                                             
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Anexa 6 

BAROUL VRANCEA 

Raport de activitate pentru mandatul de consilier 

exercitat in perioada _______________________ 

 

Subsemnatul ________________________________________________, 
avocat in cadrul Baroului Vrancea, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 
51/1995 actualizata, de Statutul profesiei de avocat si de Regulamentul de alegeri a 
organelor de conducere ale Baroului, candidat la functia de consilier, cu ocazia 
alegerilor din date de _________________, inteleg sa-mi prezint Raportul de 
activitate cu privire la mandatul anterior din perioada anilor 
______________________________ : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..........…………………

………………………...………………………………………………………………

…………………… 

DATA : 

ORA : 

Semnatura 

________________________________ 
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Anexa 7 

 

BAROUL VRANCEA 

Cerere de candidatura pentru functia de 

membru in Comisia de Cenzori / Comisia de disciplina 

  

 

Subsemnatul ________________________________________________, 

avocat in cadrul Baroului Vrancea, cu drept de exercitare a profesiei, cu respectarea 

dispozitiilor prevazute de Legea nr. 51/1995 actualizata, 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 

________________________________ 
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Anexa 8 

 

BAROUL VRANCEA 

Cerere de candidatura pentru mandatul de 

delegat la Congresul avocatilor din anul ___________________ 

  

Subsemnatul ________________________________________________, 

avocat in cadrul Baroului Vrancea, cu drept de exercitare a profesiei, cu respectarea 

dispozitiilor prevazute de Legea nr. 51/1995 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 delegat la Congresul avocatilor din anul 

___________________. 

 

 

DATA : 

ORA : 

 

 

Semnatura 

________________________________ 

                                                                              

 

 

Anexa 9 
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BAROUL VRANCEA 

Cerere de membru in Comisia electorala a alegerilor 

  

Subsemnatul ________________________________________________, 

avocat in cadrul Baroului Vrancea, cu drept de exercitare a profesiei, cu respectarea 

dispozitiilor prevazute de Legea nr. 51/1995 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, afinitate, colaborare, salarizare, asociere 

sau conlucrare profesionala cu candidatii pentru decan, consilier, comisia de cenzori, 

comisia de disciplina, delegatul pentru Congresul avocatilor. 

 

 

DATA : 

 

 

Semnatura 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


