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ANEXA HOTĂRÂREA NR 5/25.01.2021

REGULAMENT
Privind desemnarea delegatului Baroului Călărași la Congresul Avocaților 2021

Art. 1 Adunarea Generală de alegere a delegatului Baroului Călărași la Congresul Avocaților
2021 se convoacă pentru data de 27.03.2021, ora 10 .
În măsura în care nu este realizat cvorumul sau majoritatea, prevăzute de Legea nr.51/ 1995 și
Statutul profesiei de avocat pentru această dată, a doua convocare este pentru data de 03.04.2020,
ora 10.
Conform art. 55 al 3 din Legea 51/ 1995 participarea la adunarea generala de alegeri a organelor de
conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea
dreptului sau de vot unui alt avocat.
Adunarea Generală a baroului este legal constituită, numai cu participarea majorității membrilor
Adunării Generale a baroului, potrivit art. 54, alin. 1 din Legea nr. 51/ 1995 cu modificările la zi.
Nu participă la Adunarea Generală a baroului avocații incompatibili, avocații suspendați din profesie
sau aflați sub imperiul unei sancțiuni disciplinare care atrage imposibilitatea participării la Adunarea
Generală.
Sedința adunării generale este condusă de decan împreună cu 5 membri aleși prin vot deschis de cei
prezenți, dintre care unul va fi desemnat secretar, cu respectarea art .53, alin. 5 din Legea nr. 51/
1995.
Adunarea Generală Electivă este compusă din 2 sesiuni: sesiunea destinată prezentării și validării
candidaturilor și sesiunea destinată votării.
Art. 2 Adunarea Generală a Baroului Călărași va alege delegatul la Congresul Avocaților 2021
al Uniunii Naționale a Barourilor din România, în număr de 1 (unu), conform normei de reprezentare
de un delegat la 200 de avocați.
-

Art. 3 Condițiile de eligibilitate sunt următoarele:
să fie avocat definitiv cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 8 ani, dintre care ultimii
5 în Baroul Călărași;
să nu fi fost colaborator al fostei Securități;
să aibă o pregătire profesională deosebită;
să aibă o reputație neștirbită,
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.

Art. 4 Depunerea candidaturilor și formularea de contestații împotriva acestora.
Cu cel puțin 15 zile înainte de data Adunării Generale, avocații care doresc să candideze își vor
depune candidatura.
Toate candidaturile se depun la Secretariatul Baroului, acestea fiind înregistrate în ordinea depunerii
lor și consemnate într-un Registru special al candidaturilor.
Candidatura va conține indicarea funcției pentru care se candidează și satisfacerea condițiilor de
eligibilitate conform Art. 3. din prezentul Regulament.
Verificarea îndeplinirii condițiilor legale a candidaturilor se face de către Consiliul Baroului, urmând
ca lista să fie afișată de îndată la Secretariatul Baroului cu 7 zile înainte de data alegerilor și va fi
prezentată în Adunarea Generală spre validare.
În termen de 3 zile de la afișarea candidaturilor, orice avocat poate formula contestație motivată
împotriva acestora. Soluționarea eventualelor contestații se face de către Consiliul Baroului în
termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a candidaturii.
Toate operațiunile vor fi consemnate într-un Raport semnat de membrii Consiliului și de Decan și va
fi afișat la sediul Baroului și prezentat în Adunarea Generală spre validare.
Art. 5 Validarea candidaturilor.
Adunarea Generală a Baroului Călărași audiază și dezbate Raportul Consiliului Baroului asupra
candidaturilor depuse și le validează prin vot deschis.
În caz de invalidare a candidaturii, candidatul este considerat retras din competiția electivă.
În cazul în care numărul candidaturilor depuse și valide nu acoperă numărul demnităților/funcțiilor
supuse alegerii, Adunarea Generală a Baroului Călărași poate admite propunerea sau prezentarea și
validarea unor candidaturi ad-hoc.
Prezentarea candidaților.
Înainte de procedura de votare , candidații vor putea susține o prezentare de 2 minute în cadrul
Adunării Generale.
Art. 6 Adunarea Generală a Baroului Călărași va alege prin vot deschis o comisie Electorală
a Baroului, formată din 3 membri, pentru numărarea și validarea voturilor exprimate pentru
desemnarea reprezentatului la Congres, precum și Comisia de soluționare a contestațiilor formată
din 3 membrii.
Contestațiile pot fi formulate verbal până la încheierea lucrărilor adunării generale.
Membri Comisiei Electorale aleg Președintele Comisiei Electorale, încheind un proces verbal în acest
sens.
După alegerea Comisiei Electorale, Președintele Adunării Generale a Baroului predă lista
candidaturilor validate Președintelui Comisiei Electorale și declară închisă sesiunea destinată
propunerilor și acceptării candidaturilor.
Art. 7 Secțiile de votare se organizează la locul desfășurării Adunării Generale a Baroului, iar
votarea va avea loc exclusiv în incinta secției de votare.
Este interzisă părăsirea secției de votare odată preluate buletinele de vot de către alegători.
Consiliul Baroului ia măsuri pentru organizarea secțiilor de votare.
Sesiunea de votare va avea loc în aceeași zi cu sesiunea de prezentare și validare a candidaturilor.
Exprimarea votului “Pentru” se face prin încercuirea numărului aferent numelui candidatului pentru

care s-a optat.
Pentru alegerea delegatului la Congresul Avocaților votul este valabil exprimat dacă s-a optat pentru
maxim 1 (unu) din candidați înscriși pe buletinele de vot.
Restul buletinelor de vot sunt nule.
În situația în care există mai mulți candidați care au obținut același număr de voturi, se vor organiza
noi alegeri (parțiale).
Art. 8 În cazul în care nu vor constata neregularități, Președintele Adunării și membrii
prezidiului vor valida procesul-verbal centralizator cuprinzând rezultatul alegerilor.
După validare, Președintele adunării va comunica participanților rezultatele alegerilor.
Rezultatele alegerilor vor fi publicate prin afișare la sediul baroului.
Art. 9 Eventualele contestații privind rezultatul alegerilor se depun la secretariatul baroului,
în termen de 48 de ore de la alegeri și vor fi soluționate de prezidiul Adunării Generale.
Prezentul regulament a fost adoptat de Consiliul Baroului Călărași în ședința din data de 25.01.2021
și 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.

Decanul Baroului Călărași
Avocat Maricica Alexandru.

