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REGULAMENTUL 

PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 
ADUNĂRII GENERALE DE ALEGERE A ORGANELOR/ORGANISMELOR BAROULUI 

IALOMIȚA SI ALE CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR  FILIALA IALOMIȚA 
 
 
 

Prezentul Regulament (denumit în continuare REGULAMENT) pentru 
organizarea și desfășurarea Adunării Generale de alegere a organelor/organismelor 
Baroului Ialomița și a organelor/organismelor Casei de Asigurări a Avocaților Filiala 
Ialomița.  

 
  Art. 1 Convocarea Adunării Generale 
 

(1) Convocatorul Adunării Generale se va aproba de către Consiliu și va 
cuprinde locul, data, ora și ordinea de zi a acesteia, fără a include lista de candidați, 
care va fi făcută publică în condițiile prezentului Regulament. Convocatorul va 
conține, de asemenea, data și ora limită până la care se depun candidaturile pentru 
organele/organismele baroului si ale casei de asigurari a avocatilor și locul în care se 
înregistrează acestea. 

(2) Convocarea Adunării Generale elective (denumita in continuare ADUNARE 
GENERALĂ) se va realiza prin postare pe pagina web a baroului cu cel puțin 30 de zile 
înainte de data adunării, prin afișare la sediile Baroului Ialomița, în același termen,  și 
prin semnarea de către avocați a unei liste prin care se ia cunoștință de termenii și 
data  convocării.  

(3) Prin postarea convocatorului Adunării Generale pe pagina web a Baroului 
și prin afișarea acestuia la sediile Baroului Ialomița se prezumă ca toți avocații, 
membri ai Baroului Ialomița și ai Filialei CAA Ialomița, au luat cunoștință de 
conținutul convocatorului. 

 
Art.2. Obiectul Adunării Generale 
 
(1) Adunarea Generala are ca obiect alegerea decanului, consiliului, comisiei 

de cenzori, comisiei de disciplină, reprezentantului în Comisia Centrală de Disciplină 
și a delegatului la Congresul  Uniunii Naționale a Barourilor din România  

(2) Odată cu alegerea organismelor si  organelor de conducere menționate în 
alineatul (1) se aleg și organele/organismele Filialei Ialomița a Casei de Asigurări a 
Avocaților, respectiv Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzori. 
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 Art.3. Alegerea decanului. 
 

(1) Poate candida la funcția de decan orice avocat care, la data Adunării 
Generale, este membru al Baroului Ialomița și are o vechime în profesie de cel puțin 
10 ani. Candidatul trebuie, la data Adunării Generale, să fie avocat înscris în Tabloul 
avocaților cu drept de exercitare a profesiei, să aibă taxele și contribuțiile plătite la 
zi, să nu se afle în vreunul din cazurile de incompatibilitate sau în vreunul din cazurile 
de suspendare a dreptului exercitării profesiei sau în executarea unei sancțiuni 
disciplinare. 

(2) Candidatura la funcția de decan nu exclude depunerea candidaturii pentru 
alegerea în oricare din celelalte funcții, care fac obiectul Adunării Generale. 

(3) În cazul în care un candidat este ales atât în funcția de decan, cât și în una 
din celelalte organisme sau organe de conducere a baroului, trebuie sa aleagă una 
dintre ele, neputând exercita decât una dintre funcții. Alegerea privind funcția care 
dorește să o ocupe candidatul ales în mai multe funcții se va face prin declarația 
acestuia consemnată în procesul-verbal al ședinței. 

(4) Decanul se alege pentru un mandat de 4 ani și poate fi reales o singură 
dată. 
 

Art.4. Alegerea Consiliului  Baroului 
 
(1) Poate candida la funcția de consilier orice avocat înscris pe Tabloul 

avocaților din Baroul Ialomița, cu o vechime de cel puțin 8 ani în profesie la data 
Adunării Generale. Candidatul trebuie, la data Adunării Generale, să fie avocat înscris 
în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, să aibă taxele și contribuțiile 
plătite la zi, să nu se afle în vreunul din cazurile de incompatibilitate sau în vreunul 
din cazurile de suspendare a dreptului exercitării profesiei sau în executarea unei 
sancțiuni disciplinare. 

(2) Prevederile art.3 alin. (2) si (3) se aplică corespunzător și pentru alegerea în 
funcția de consilier. 

(3) Consiliul este format din 7 consilieri, conform art.71 alin.(2) lit.b) din 
Statutul profesiei, având în vedere că numărul membrilor Baroului Ialomița  se 
situează între 51 și 100. Decanul și prodecanul se includ în acest număr de consilieri. 

(4) Membrii consiliului sunt aleși pentru o perioada de 4 ani și mandatul poate 
fi reînnoit. 

(5) Adunarea Generală poate decide alegerea unor consilieri supleanți. 
Numărul acestora se va hotărî de Adunarea Generală. Consilierii supleanți vor înlocui 
consilierul al cărui mandat încetează pe durata acestuia pentru perioada de mandat 
rămasă de exercitat. Consilierii supleanți vor completa componența consiliului în 
ordinea numărului de voturi obținut în alegeri.  
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Art.5. Alegerea comisiei de cenzori a Baroului. 
(1) Pentru a ocupa funcția de cenzor, candidații trebuie să îndeplinească 

aceleași condiții ca și candidații la funcția de consilier al baroului. 
(2) Comisia de cenzori este formata din 3 membrii aleși pentru o perioada de 

4 ani. Mandatul cenzorilor poate fi reînnoit. 
(3) Adunarea Generală poate decide alegerea unor cenzori supleanți, art.4 

alin.(5) aplicându-se în mod corespunzător.  
(4) Prevederile art.3 alin. (2) si (3) se aplică corespunzător și pentru alegerea în 

funcția de cenzor. 
 

Art.6. Alegerea comisiei de disciplină a Baroului 
 
(1) Pentru a ocupa funcția de membru în comisia de disciplină candidații 

trebuie să aibă o vechime în profesie de cel puțin 10 ani. 
(2) Candidații pentru comisia de disciplină trebuie să îndeplinească aceleași 

condiții ca și candidații la funcția de consilier, cu excepția celei de vechime în 
profesie. 

(3) Comisia de disciplină este formată din 5 membrii  aleși pentru o perioadă 
de 4 ani. 

(4) Prevederile art.3 alin. (2) si (3) se aplică corespunzător și pentru alegerea în 
funcția de membru al comisiei de disciplină. 

 
Art. 7 Alegerea reprezentantului Baroului  în Comisia Centrală de Disciplină  
 
(1) Pentru a ocupa funcția de membru în comisia de disciplină candidații 

trebuie să aibă o vechime în profesie de  cel puțin 15 ani. 
(2) Candidații pentru comisia de disciplină trebuie să îndeplinească aceleași 

condiții ca și candidații la funcția de consilier, cu excepția celei de vechime în 
profesie. 

 
Art. 8 Alegerea delegatului Baroului  la Congresul  Uniunii Naționale a Barourilor 

din România  
 
(1) Își poate depune candidatura orice avocat înscris pe Tabloul avocaților din 

Baroul Ialomița. Candidatul trebuie, la data Adunării Generale, să fie avocat înscris în 
Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, să aibă taxele și contribuțiile 
plătite a zi, să nu se afle în vreunul din cazurile de incompatibilitate sau în vreunul 
din cazurile de suspendare a dreptului exercitării profesiei sau în executarea unei 
sancțiuni disciplinare. 
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Art. 9  Alegerea Consiliul de Administrație al C.A.Av. Filiala Ialomița 
(1) Consiliul de administrație al filialei și membrii supleanți sunt aleși de 

Adunarea Generală și validați de Consiliul de administrație al C.A.A., pentru o 
perioadă de patru ani, dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de 
minimum 10 ani în calitate de avocați definitivi.  

(2)Consiliul de administrație al C.A.A. poate invalida, motivat, pe unii sau toți 
candidații, solicitând Adunării Generale a filialei să facă o nouă alegere, cu avizul 
Consiliului baroului, în termen de 30 de zile. 

 (3) Consiliul de administrație al filialei este alcătuit din trei membrii, din care 
un membru trebuie să fie pensionar al sistemului propriu de pensii și alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaților. 

(4) Nu pot fi aleși în consiliul de administrație al filialei avocații care:  
a) au restanțe de orice fel la contribuțiile către fondurile sistemului de pensii și 

alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;  
b) au restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale către barou și 

U.N.B.R.;  
c) au fost suspendați din profesie pentru motive imputabile lor;  
d) sunt suspendați din profesie.  
(5) Din consiliul de administrație al filialei nu poate face parte niciun membru 

din consiliului baroului.  
(6) Odată cu alegerea membrilor Consiliului de administrație al filialei se aleg 

și trei membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar. 
Aceștia se vor stabili în ordinea voturilor primite, în continuarea membrilor aleși 
pentru Consiliul de administrație.  

 
 
Art. 10 Alegerea Comisiei de Cenzori a C.A.Av. Filiala Ialomița.  
 
(1) Controlul financiar al filialei se exercită de către comisia de cenzori a filialei 

și de către organele de control ale C.A.A.  
(2) Comisia de cenzori a filialei este formată din trei membri, dintre care doi 

avocați în activitate și un avocat pensionar, aleși de Adunarea Generală a filialei 
pentru o perioadă de patru ani dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie 
de cel puțin 10 ani.  

(3) Nu pot fi aleși în Comisia de cenzori a filialei avocații care:  
a) au restanțe de orice fel la contribuțiile către fondurile sistemului de pensii și 

alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;  
b) au restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale către barou și 

U.N.B.R.;  
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c) au fost suspendați din profesie pentru motive imputabile lor;  
d) sunt suspendați din profesie.  
(4) Din Comisia de cenzori a filialei nu poate face parte nici un membru al 

consiliului filialei.  
(5) Mandatul membrilor Comisiei de cenzori poate fi reînnoit o singură dată.  
(6) Comisia de cenzori alege din rândul membrilor săi președintele și 

vicepreședintele.  
 
Art.11 Candidaturile 
(1) Orice avocat care îndeplinește cerințele prevăzute în Lege, Statutul 

profesiei, statutul C.A.AV. și de Art.3 - 6 din prezentul Regulament poate să-și 
depună candidatura in perioada 01.02.2019- 22.02.2019. 

(2) Un avocat poate să își depună una sau mai multe candidaturi.  
(3) Candidaturile se depun în scris, personal, la secretariatul baroului (în 

timpul programului de lucru  08,00 - 16,00) însoțite de următoarele documente: 
- o cerere de înscriere a candidaturii, cu precizarea funcției la care aspiră; 
- o declarație pe propria răspundere că a avut sau nu calitatea de lucrător al 

Securităţii sau de colaborator al acesteia. 
- o copie a cărții de identitate. 
(4) Candidaturile se vor înregistra de secretariatul baroului 
(5) Nu vor fi luate în considerare candidaturile depuse în altă modalitate decât 

cea prevăzută în alineatul (3) sau cele incomplete și nu este permisă depunerea 
candidaturilor după expirarea termenului prevăzut în alineatul (1). 

 
Art.12 Verificarea și validarea candidaturilor 
 
(1) După expirarea termenului prevăzut în art.11 alineatul (1) Comisia 

desemnată de consiliu   va  verifica  in termen de maxim 48 ore de la desemnare , 
dacă fiecare candidatură îndeplinește cerințele prevăzute în Lege, Statutul profesiei 
și în prezentul regulament. 

(2) În urma verificării candidaturilor, comisia va decide admiterea sau 
respingerea candidaturii. În cazul respingerii unei candidaturi, comisia  este obligata 
să motiveze decizia și sa o comunice de îndată respectivului candidat prin oricare din 
următoarele modalități: remitere personală cu semnătură de primire, curier rapid, 
fax sau poșta electronică (e-mail). 

(3) Comisia este obligata să facă publică lista candidaturilor admise și respinse 
la sediul Baroului și/sau pe pagina web a baroului. 

(4) Comisia va fi desemnata de Consiliu in termen de maxim 5 zile de la 
expirarea perioadei de depunere a candidaturilor , compusa din trei membrii ai 
baroului  care nu si-au depus candidatura pentru vreuna dintre funcții 
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 Art.13 Contestații 
(1) Candidații respinși au dreptul de a formula contestații împotriva deciziilor 

de respingere a candidaturii în termen de 24 ore de la data comunicării deciziei 
respective. Contestația se formulează în scris și se depune la secretariatul baroului. 

(2) Contestația se solutionează de consiliu, prin decizie motivată, în termen de 
5 zile de la data depunerii acesteia la secretariatul baroului. 
 

Art.14  Lista finala a candidaților 
 
(1) După expirarea termenului de depunere contestațiilor sau după 

soluționarea contestaților privind candidaturile, secretariatul baroului va întocmi 
lista finală a candidaților admiși la alegeri, în mod separat pentru fiecare funcție. 

(2) Lista finală a candidaților admiși se va afișa la sediile Baroului Ialomița 
și/sau pe pagina web a baroului imediat după expirarea termenelor prevăzute în 
alineatul precedent. 

(3) În baza listei finale a candidaților admiși să participe la alegeri, secretariatul 
baroului va întocmi buletine de vot, în mod separat, pentru decan, consilieri, cenzori 
comisia de disciplină, reprezentant în comisia centrală de disciplină, delegat la 
congresul avocaților, consiliul de administrație al C. A. Av Filiala Ialomița și Comisia 
de Cenzori a C. A. Av. Filiala Ialomița. 
            (4) Buletinele de vot vor fi tipărite pentru fiecare organ al baroului şi vor 
corespunde numeric cu numărul avocaților care au dreptul de a participa la 
adunarea generală electivă. Acestea se vor diferenția prin culoare . 

(5) Pe buletinele de vot numele candidaților validați vor fi înscrise şi 
numerotate, unul sub altul, in ordinea înregistrării candidaturilor. 

(6) Oricând după publicarea listei finale și până la data adunării, oricare dintre 
candidați poate renunța la candidatura sa, printr-o cerere scrisa și semnată, depusă 
la secretariatul baroului, în timpul programului de lucru. 
 

Art.15. Conducerea Adunării Generale 
 
Adunarea Generală va fi condusă de cel mai în vârstă membru prezent în 

ședință împreună cu 5 membrii aleși, prin vot deschis, dintre avocații prezenți și care 
nu au calitatea de candidați.  
 

Art.16. Secretariatul Adunării Generale 
 
(1) Secretariatul Adunării Generale va fi numit, prin vot deschis, la începutul 

Adunării Generale și va fi format din 2 avocați care nu au calitatea de candidați. 
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(2) Secretariatul va redacta procesul-verbal al ședinței, care va cuprinde 
următoarele: 

 modul în care a fost convocată Adunarea Generală; 

 anul, luna, ziua, ora și locul unde are loc Adunarea Generală; 

 numărul membrilor prezenți; 

 componența prezidiului Adunării Generale; 

 ordinea de zi votată de Adunarea Generală; 

 hotărârile și rezoluțiile votate în Adunarea Generală; 

 orice alte activități desfășurate în Adunarea Generală. 
3) Procesul-verbal va purta semnăturile membrilor prezidiului Adunării 

Generale. 
 

Art.17. Drept de vot și de participare la adunare 
 
(1) Au dreptul să participe și să voteze în Adunarea Generală avocații care, la 

data adunării, sunt înscriși în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, au 
taxele și contribuțiile plătite la zi, nu se află în vreunul din cazurile de 
incompatibilitate sau în vreunul din cazurile de suspendare a dreptului exercitării 
profesiei sau în executarea unei sancțiuni disciplinare. 

(2) Secretariatul baroului va întocmi lista cu avocații care au drept de participa 
la Adunarea Generală, avându-se în vedere toate datele cu privire la avocați 
actualizate până în ziua anterioară adunării. 
 

Art.18. Cvorum 
 
Adunarea Generală este legal constituită prin participarea majorității 

avocaților înscriși în Tabloul Baroului Ialomița și care îndeplinesc cerințele prevăzute 
în Art.17. 
 

Art.19. Adoptarea hotărârilor. Procedura de votare 
 
(1) Avocații sunt obligați să participe personal la adunare și dreptul de vot nu 

poate fi delegat unui alt avocat. Fiecare avocat are un vot în Adunarea Generală. 
(2) Hotărârile în Adunarea Generală se iau valabil cu votul majorității 

membrilor prezenți în adunare.  
(3) Pentru alegerea organelor/organismelor  baroului / casei votul este secret. 
(4) Prin grija decanului și a consiliului se vor asigura condițiile tehnice care sa 

garanteze caracterul secret al votului. 
(5) Până la începerea exprimării dreptului de vot, oricare din candidați poate 

renunța la candidatura sa printr-o declarație scrisă și semnată depusă la 
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secretariatul adunării. Secretariatul adunării va comunica despre aceasta renunțare 
comisiei de supraveghere a alegerilor și de numărare a voturilor, iar comisia de 
numărare a voturilor prevăzută în art.17 va radia din buletinul de vot numele 
candidatului renunțător. 

(7) Pentru asigurarea reprezentativității la nivelul baroului, decanul se alege cu 
votul majorității voturilor membrilor prezenți la adunare. Opțiunea de vot pentru 
decan se manifesta prin încercuirea unui singur nume din lista de candidați. În cazul 
în care pe un buletin de vot s-au încercuit mai mulți candidați, atunci votul se 
anulează. 

(8) În cazul în care în urma numărării voturilor pentru alegerea decanului nu 
se întrunește majoritatea membrilor prezenți la adunare pentru un candidat, se 
organizează un al doilea tur de alegeri între primii doi candidați situați în ordinea 
descrescătoare a voturilor obținute în primul tur.  

(9) Pentru alegerea membrilor consiliului, a comisiei de cenzori, a comisiei de 
disciplină, a reprezentantului în Comisia Centrală de disciplină și a delegatului la 
Congresul UNBR se vor întocmi liste cu candidații înscriși pentru aceste funcții, iar 
opțiunea de vot se va manifesta prin încercuirea numelui candidaților preferați, fără 
ca numărul opțiunilor să depășească numărul maxim al membrilor organului 
respectiv prevăzut în prezentul regulament. 

(10) În cazul în care pe un buletin de vot s-au încercuit mai puțini candidați 
decât numărul maxim de membrii ai organului respectiv, se vor considera valabile 
voturile exprimate pentru acei candidați. În cazul în care pe un buletin de vot s-au 
încercuit mai mulți candidați decât  numărul maxim de membrii, atunci votul se 
anulează. 

(11) Sunt considerați aleși candidații în ordinea descrescătoare a numărului de 
voturi, indiferent dacă individual au obținut sau nu majoritatea voturilor celor 
prezenți, care asigură ocuparea tuturor locurilor în organul baroului. 
 

Art.20. Egalitate de voturi 
 
(1) În situația în care există mai mulți candidați care au obținut același număr 

de voturi, iar numărul de voturi obținut ar permite tuturor acestor candidați 
ocuparea unui loc în organul pentru care au candidat, dar numărul candidaților 
susmenționați depășește numărul maxim al locurilor în organul respectiv, atunci 
între candidații susmenționați se vor organiza noi alegeri (parțiale) pentru ocuparea 
locului/locurilor rămase neatribuite ca urmare a situației descrise mai sus.  
 

Art.21. Comisia de numărare a voturilor. Validarea rezultatelor 
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(1) La începutul ședinței adunării se va desemna, prin vot deschis, comisia de 
supraveghere a alegerilor și de numărare a voturilor. Comisia de supraveghere a 
alegerilor și de numărare a voturilor va prelua buletinele de vot de la secretariatul 
baroului. 

(2) Această comisie este formata din 5 membrii din rândul avocaților prezenți 
și care nu au calitatea de candidat. 

(3) Candidații  pot desemna o persoana din rândul avocaților prezenți în 
adunare să asiste la procesul de votare și la numărarea voturilor alături de comisa 
prevăzută în alin.(1). 

(4) După radierea din buletinele de vot a candidaților care au renunțat, 
buletinele de vot vor fi distribuite membrilor prezenți în adunare. 

(5) După introducerea în urnă a ultimului buletin de vot, comisia de numărare 
a voturilor va desigila urna și va începe numărarea voturilor. 

(6) În urma numărării voturilor, se vor stabili rezultatele votului care se vor 
consemna într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de numărare. 

(7) Orice decizii ale comisiei de numărare a voturilor se iau valabil cu 
majoritatea membrilor comisiei. Abținerea la vot este interzisă. Observatorii 
desemnați de candidați în condițiile alin.(3) nu au drept de vot în comisia de 
numărare a voturilor, dar au dreptul să semneze procesul-verbal privind rezultatul 
votului. 

(8) Procesul-verbal privind rezultatul votului se va anexa procesului-verbal al 
ședinței și face parte integrantă din acesta, iar alegerile se consideră închise. 

 
Prezentul Regulament rămâne definitiv în termen de 15 zile de la data afișării 

sale la secretariatul Baroului și de la data postării lui pe pagina web a Baroului. 
 
 
 
 

 

 


