REGULAMENT
pentru desfăşurarea Adunării Generale privind
alegerea organelor de conducere ale BAROULUI
TULCEA şi ale CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR
- FILIALA TULCEA
CAP. I. ORGANELE DE CONDUCERE ALE BAROULUI TULCEA
Art.1. Adunarea Generală a Baroului Tulcea alege,
prin vot secret, următoarele organe de conducere :
- DECANUL BAROULUI ,
- CONSILIUL BAROULUI TULCEA ,
- ORGANELE DE CONDUCERE ALE FILIALEI
TULCEA A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR
DIN ROMÂNIA
Consiliul de Administraţie al Filialei C.A.A. TULCEA va
fi format din 3 membri din care un membru să fie pensionar,
precum şi 2 membri supleanţi, din care unul pensionar .
Art. 2. Adunarea Generală a Baroului Tulcea va
alege şi următoarele organe ale profesiei :
- COMISIA DE CENZORI A BAROULUI TULCEA ,
formată din 3 membri - pe o perioadă de 4 ani;
- COMISIA DE CENZORI A FILIALEI C.A.A. TULCEA,
formată din 3 membri - pe o perioadă de 4 ani;
- COMISIA DE DISCIPLINĂ A BAROULUI TULCEA formată din 3 membri şi 1 (un) membru supleant - pe o perioadă de
4 ani.
CAP. II. ADUNAREA GENERALĂ - ORGANIZARE ŞI
DESFĂŞURARE

Art.3. (1) Adunarea Generală este formată din toţi
avocaţii înscrişi în TABLOUL BAROULUI cu drept de exercitare a
profesiei .
(2) - Tabelul provizoriu al avocaţilor cu drept de
participare la Adunarea Generală electivă se întocmeşte pe baza
TABLOULUI AVOCAŢILOR cu drept de exercitare a profesiei şi se
afişează în termen de 5 ( cinci) zile de la publicarea anunţului
privind stabilirea datei alegerilor.
(3) - În termen de 10 (zece) zile de la data
afişării, avocaţii care nu figurează pe tabelul provizoriu pot formula
contestaţii care se soluţionează de Consiliul Baroului. După
soluţionarea contestaţiilor, se întocmeşte şi se afişează TABELUL
DEFINITIV al avocaţilor cu drept de participare la Adunarea
Generală.
(4) - Lipsa nejustificată a avocatului de la oricare
din datele stabilite pentru desfășurarea Adunării Generale elective
constituie abatere disciplinară gravă. Acţiunea disciplinară va fi
iniţiată de Consiliul Baroului în prima şedinţă organizată după
Adunarea Generală electivă.
Art.4.(1) - Consiliul Baroului va fi compus dintr-un
număr de membri proporţional cu numărul membrilor baroului
înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei,
potrivit prevederilor art. 71(2) din Statutul profesiei de avocat,
precum şi din 3 membri supleanţi. Decanul şi prodecanul se includ
în numărul membrilor consiliului.
(2) Candidatul pentru organul de conducere
trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii :
a) - condiţia de vechime prevăzută la art.71(1) ,
art.72(1), art.74(1) sau respectiv art.269(2) din Statutul profesiei
de avocat ;
Securităţii;

b) - să nu fi fost lucrător sau colaborator al
c) - să aibă o reputaţie neştirbită.

d) - nu pot candida decât avocații care îndeplinesc
condițiile prevăzute de disp.art. 66 alin (2) din Statutul profesiei
de avocat ( respectiv, au dreptul de exercitare a profesiei și nu se
află în situații ce atrag incompatibilitatea sau suspendarea dreptului
de exercițiu al profesiei) ;
(3) - Candidatul care nu întrunește numărul de
voturi necesar pentru a accede unui organ de conducere, poate
deveni membru supleant în respectivul organ de conducere, dacă
acceptă această calitate.
(4) - Prodecanul este ales de Consiliul Baroului în
prima şedinţă a acestuia, prin vot secret, dintre membrii consiliului,
cu majoritate de voturi ( jumătate plus unul) .
(5) - Preşedinţii Comisiei de Disciplină şi Comisiei de
Cenzori sunt aleşi de şi din membrii Comisiei cu jumătate plus unul
din voturi.
Art.5. (1) - Perioada de depunere a candidaturilor
pentru organele baroului este cuprinsă între a 40 - a şi a 20 - a zi
înaintea datei fixate pentru desfășurarea Adunării Generale în
prima convocare.
(2) - Candidaţii pentru organele de conducere
îşi vor depune personal şi în scris candidatura la secretariatul
baroului, însoţită de documentaţia mai jos prevăzută, sub
sancţiunea neluării în considerare a candidaturii .
(3) Candidatul va anexa candidaturii următoarele
înscrisuri:
- curriculum vitae ,
- copie de pe poliţa de asigurare profesională pe anul în
curs .

Art.6 . Orice membru al baroului poate face
propuneri de candidatură pentru orice funcţie şi pentru orice alt
membru al Baroului dacă acesta îndeplineşte condiţiile cerute de
lege pentru respectiva funcţie. Propunerea se depune în scris la
secretariatul baroului, însoţită de punctul de vedere al celui ce face
propunerea.
Avocatul propus în condiţiile de mai sus este
întrebat a doua zi după înregistrarea propunerii dacă acceptă să
candideze pentru funcţia pentru care a fost propus şi, în caz
afirmativ, va întocmi şi depune în termen de 4 zile înscrisurile care
trebuie să însoţească cererea de candidatură. Această candidatură
va fi analizată ca şi toate celelalte candidaturi.
Art.7. (1) Lista candidaturilor depuse pentru
toate organele baroului va fi afişată la sediul baroului şi pe site-ul
acestuia în 24 ore de la încheierea perioadei de depunere a
candidaturilor. Anunţul cuprinzând lista candidaturilor va menţiona
şi data limită de formulare a contestaţiilor la candidaturi.
(2) Sub sancţiunea decăderii din termen, orice
avocat al baroului poate face contestaţie faţă de oricare dintre
candidaturile înregistrate, în termen de 5 zile de la data publicării.
Contestaţia se depune în scris la secretariatul baroului.
Art.8. Consiliul Baroului va verifica îndeplinirea
de către candidaţi a condiţiilor legale, statutare şi regulamentare şi
va soluţiona contestaţiile la candidaturi în termen de 3 zile de la
încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor. Lista definitivă a
candidaţilor va fi afişată cu cel puţin 10 zile înaintea datei fixate
pentru desfășurarea Adunării Generale pentru prima convocare, la
sediul baroului şi pe site-ul acestuia.
Art.9. (1) Campania electorală începe în ziua
următoare afişării listei definitive a candidaturilor declarate valabile
şi se încheie cu 2 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea
Adunării Generale. Campania electorală se va desfăşura prin orice
mijloace de publicitate care să nu contravină dispoziţiilor legale
generale şi speciale.

(2) Buletinele de vot vor fi pregătite de
secretariatul baroului pentru fiecare organ de conducere al baroului.
(3) Pe buletinele de vot numele candidaţilor vor fi
înscrise şi numerotate, unul sub altul, în ordine alfabetică.
(4) În cazul în care, la prima convocare nu se
întruneşte cvorumul de şedinţă, buletinele de vot vor fi distruse şi
vor fi tipărite noi buletine de vot pentru cea de-a doua convocare a
Adunării Generale. Buletinele de vot pentru cea de-a doua
convocare vor avea un element distinctiv de primele, fie prin
culoarea hârtiei folosite, fie prin orice alt semn ales de Consiliul
Baroului.
(5) Până la data Adunării Generale, buletinele de
vot vor fi păstrate în plicuri sigilate la secretariatul baroului într-un
spaţiu securizat.
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Art.10 (1) Lucrările Adunării Generale elective vor fi
conduse de un prezidiu compus din DECANUL DE VÂRSTĂ al
avocaţilor prezenţi care va conduce şedinţa precum şi din 4
membri, aleşi prin vot deschis de majoritatea participanţilor la
adunare. Unul din membrii prezidiului va îndeplini funcția de
secretar.
Secretarul prezidiului va fi asistat de un secretariat
tehnic desemnat de prezidiu şi anunţat Adunării Generale , compus
din una până la trei persoane din rândul personalului tehnicoadministrativ al baroului.
(2) În cazul neîntrunirii cvorumului, preşedintele
prezidiului va anunţa aceasta Adunării Generale precum şi faptul că
Adunarea Generală se va întruni în cea de-a doua convocare la data
prestabilită.

(3) Adunarea va desemna o Comisie de numărare şi
validare a voturilor formată din 5 persoane din care una va avea
calitatea de preşedinte. Membrii comisiei nu vor putea fi soţi, rude
sau afini până la gradul al IV- lea inclusiv cu vreunul dintre
candidaţi sau avocaţi colaboratori în cadrul formei de exercitare a
profesiei în care funcţionează vreunul dintre candidaţi.
(4) Comisia de numărare şi validare a voturilor
distribuie buletinele de vot participanţilor şi înainte de începerea
votării, comisia va anula buletinele de vot rămase nedistribuite
întocmind în acest sens un proces-verbal şi anunţând Adunarea
Generală asupra numărului buletinelor de vot anulate.
(5) Votul „pentru” se exprimă prin lăsarea intactă a
numelui candidatului iar votul „contra” - prin tăierea cu o linie
orizontală a numelui candidatului. Buletinele de vot cuprinzând
adăugiri sau orice alte menţiuni vor fi anulate.
De asemenea, sub sancţiunea anulării, nu este valid
buletinul de vot cu voturi „pentru” mai mare decât numărul locurilor
eligibile.
(6) Buletinele de vot se introduc în urnele special
amenajate, pentru fiecare organ al baroului fiind asigurată o urnă
distinctă, sigilată cu sigiliul baroului.
Art.11.(1) Urnele sunt preluate de Comisia de
numărare şi validare a voturilor şi procedează la verificarea lor
încheind un proces -verbal pentru fiecare organ de conducere cu
indicarea numărului total de voturi, numărul voturilor valabil
exprimate, numărul de voturi anulate precum şi repartizarea lor
numerică pe fiecare candidat în parte.
(2) În baza proceselor - verbale individuale pe
categorii de organe de conducere, se întocmeşe un proces-verbal
centralizator cuprinzând rezultatul votului pentru toate organele de
conducere ale baroului, semnat de preşedintele şi membrii Comisiei
de numărare şi validare voturi.

Aceste procese-verbale (individuale şi centralizator) se
înmânează Preşedintelui Adunării Generale în plicuri sigilate şi
semnate de membrii comisiei.
(3) Preşedintele Adunării Generale şi membrii
prezidiului confirmă exactitatea datelor din procesele-verbale, prin
semnătură aplicată pe plicurile înaintate de Comisia de numărare şi
validare a voturilor, după care anunţă rezultatul votării Adunării
Generale.
(4) Dacă, în urma voturilor exprimate, un candidat
va obţine mai multe funcţii, va fi validat pentru una singură, în
următoarea ordine :
a)
b)
c)
d)

-

decan,
consilier,
membru al comisiei de cenzori,
membru al comisiei de disciplină.

Cu excepţia funcţiei de decan, candidaţii care se vor
situa pe locurile neeligibile vor fi declaraţi membri supleanţi, dacă
acceptă această calitate.
(5) Rezultatele alegerilor vor fi publicate prin afişare
la sediul baroului şi prin postare pe site-ul acestuia.
(6)
Înainte de distribuirea buletinelor de vot,
Adunarea Generală alege o Comisie de contestaţii formată din 3
persoane din care una dintre ele va fi preşedintele comisiei, care
va analiza contestaţiile împotriva rezultatelor numărării şi validării
voturilor .
(7)
Contestaţiile se vor depune în prima zi
subsecventă datei alegerilor până la ora 16,00 şi vor fi soluţionate
în 48 de ore de către Comisia de contestaţii care hotărăşte cu
majoritate de voturi.
(8) Buletinele de vot sunt păstrate la sediul baroului
prin grija secretariatului timp de 4 ani de la data publicării

Hotărârii Comisiei de contestaţii. În aceleaşi condiţii sunt păstrate
şi procesele-verbale ale Adunării Generale elective.
Art.12. (1) În cazul în care mandatul unui candidat
ales încetează, indiferent de motiv, înainte de expirarea
mandatului acestuia, se va proceda după cum urmează :
a)
pentru funcţia de decan se vor organiza
alegeri anticipate în termen de 60 de zile
de la data constatării de către Consiliul
Baroului a încetării mandatului ;
b)
pentru orice altă funcţie, funcţia vacantă
va fi ocupată de candidatul aflat pe
primul loc neeligibil ( supleant) .
(2) Mandatul obţinut în alegeri durează până la data
expirării mandatului acordat iniţial .
CAP.III. DISPOZIŢII FINALE
Art.13. (1) Prezentul Regulament va fi publicat prin
afişare , prin grija secretariatului Baroului la sediul Baroului şi postat
pe site-ul baroului.
(2) Prezentul Regulament a fost adoptat prin
Decizia Consiliului Baroului Tulcea nr. 254/C/ din data de 21 aprilie
2016 .

DECAN,
Av. NICOLETA PURICE

