HOTĂRÂREA nr.18 /29.01.2020
pentru aprobarea Regulamentului de organizare a alegerii organelor de conducere ale
Baroului Alba în anul 2020
Având în vedere prevederile art. 51 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, republicată, potrivit cărora mandatul decanului, ale membrilor consiliului baroului, ai
comisiei de cenzori şi ai comisiei de disciplină este de 4 ani;
În temeiul art. 55 alin. (2) lit. „a” rap. la art. 57 din Legea nr. 51/1995, rap. la art. 73 alin. 3 din
Statutul profesiei de avocat;
Consiliul Baroului Alba adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Adoptă Regulamentul de organizare a alegerii organelor de conducere ale Baroului Alba în
anul 2020, redat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Stabileşte data de 07 Martie 2020 pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Alba.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 15 zile de la postarea acesteia pe pagina
web a Baroului Alba.
Art.4. Prin grija secretarului baroului prezenta hotărâre:
a) Se postează pe pagina web a baroului: www.barou‐alba.ro;
b) Se transmite prin e‐mail la toți avocații din Baroul Alba;
c) Se păstrează în mapa cu hotărâri adoptate de Consiliul Baroului Alba în anul 2020.
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BAROUL ALBA
CONSILIUL BAROULUI ALBA
REGULAMENTUL
de organizare a alegerii organelor de conducere ale Baroului Alba în anul 2020
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
Art.1. (1) Adunarea generală de alegere a organelor de conducere ale Baroului Alba (denumită în
continuare Adunarea) este legal constituită numai cu participarea majorităţii avocaţilor înscrişi în Tabloul
avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei.
(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, prezidiul adunării generale va consemna această
împrejurare într-un proces-verbal şi va stabili data următoarei adunări generale în prezenţa avocaţilor
participanţi la adunare. Data noi adunări nu va putea fi mai târziu de 7 zile de la data primei adunări.
Consiliul baroului va convoca noua adunare generală cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată.
Art.2. (1) Au dreptul de a participa la adunarea generală şi de a-şi exercita dreptul la vot toţi avocaţii care
sunt înscrişi în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei.
(2) Nu au dreptul de a participa la adunarea generală şi de a-şi exercita dreptul la vot avocaţii aflaţi în
stare de incompatibilitate ori sunt suspendaţi din exercitarea profesiei.
Art.3. Participarea la adunarea generală se face personal, iar exercitarea dreptului de vot nu poate fi delegată
altui avocat.
Art.4. Alegerea organelor de conducere ale baroului se face numai prin vot secret.
Art.5. Hotărârile adunării generale elective se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Art.6. Adunarea generală alege următoarele organe de conducere ale Baroului Alba pentru un mandat de 4
ani (art.51 alin. (2) lit. ”b” şi ”c” din Lege):
a) decanul,
b) 10 consilieri ai baroului şi 3 consilieri supleanţi,
c) 3 membri ai comisiei de cenzori şi 1 membru supleant,
d) 5 membri ai comisiei de disciplină,
e) 2 delegaţi la Congresul avocaţilor din anul 2020.
Art.7. (1)Adunarea Generală electivă are loc în data de 07 Martie 2020.
(2) Consiliul baroului va convoca în scris Adunarea cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
Convocarea se face prin afişare la sediul baroului, la sediile Serviciilor de asistenţă judiciară din Alba Iulia,
Aiud, Blaj, Câmpeni şi Sebeş şi prin publicitate în ziarul ”Unirea”.
(3) Prin grija secretarului baroului convocatorul se va transmite şi prin e-mail tuturor avocaţilor din
Baroul Alba cu drept de exercitare a profesiei.
Art.8. (1) Absenţa nejustificată de la Adunare constituie abatere disciplinară gravă (art. 232 din Statutul
profesiei de avocat).
(2) În cazul în care Adunarea se amână din lipsă de cvorum cheltuielile ocazionate cu organizarea
acesteia se suportă de avocaţii care au lipsit nemotivat.
CAPITOLUL II. Candidaturile
Secţiunea 1. Condiţii de eligibilitate
Art.9. Pot candida pentru funcţia de decan (art.51 alin (2) lit. ”b” din Lege şi art. 74 alin. (1) din Statut),
avocaţii care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) avocaţii definitivi cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani,
b) avocaţii membri ai baroului de cel puţin 5 ani,
c) avocaţii care nu au exercitat două mandate de decan,
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d) avocaţii care au achitate la zi taxele datorate Baroului Alba şi UNBR precum şi contribuţiile la Filiala
Alba a CAA.
Art.10. (1) Pot candida pentru funcţia de consilier al baroului (art.55 alin. (1) din Lege), avocaţii care au o
vechime continuă în profesie de cel puţin 8 ani.
(2) Nu pot face parte de consiliul baroului avocaţii care au datorii scadente privind taxele pentru
formarea bugetului UNBR şi al baroului, precum şi la contribuţiile la fondurile Casei de Asigurări a
Avocaţilor din România şi ale Filialei Alba a CAA (art. 71 alin. (1.1) din Statut)
Art.11. (1) Pot candida pentru funcţia de membru în comisia de cenzori a baroului avocaţii care o vechime
neîntreruptă de cel puţin 8 ani (art. 72 alin (1) din Statut).
(2) Este de dorit ca cel puţin unul dintre cenzori să aibă şi studii economice.
Art.12. Pot candida pentru funcţia de membru al comisiei de disciplină a baroului avocaţii care o vechime în
profesie de cel puţin 10 ani (art. 269 alin. (2) din Statut) şi care au achitate la zi taxele datorate Baroului
Alba şi UNBR precum şi contribuţiile la Filiala Alba a CAA
Art.13. Pentru delegaţii la Congresul avocaţilor din anul 2020 nu este prevăzută condiţia vechimii în
profesia de avocat (art. 61 din Lege şi art. 81 din Statut).
Secţiunea 2. Depunerea, contestarea şi validarea candidaturilor
Art.14. (1) Avocaţii care doresc să candideze pentru funcţia de decan sau pentru una din celelalte funcţii din
cadrul baroului ori pentru delegat la Congresul avocaţilor îşi vor depune candidatura până cel târziu în data
de 20 Februarie 2020, ora 16:00. Nedepunerea candidaturilor înlăuntrul acestui termen duce la invalidarea
acestora.
(2) Un avocat care întruneşte condiţiile legale şi statutare îţi poate depune concomitent candidatura
numai pentru funcţiile de decan, de membru al consiliului baroului şi de delegat la Congresul avocaţilor.
(3) Candidaturile se vor depune separat, pentru fiecare funcţie în parte.
(4) Cererea de înscriere a candidaturii se depune personal de către candidat la secretariatul baroului
însoţită de următoarele acte:
a) curriculum vitae (opţional);
b) programul electoral, cu excepţia candidaţilor înscrişi pentru comisia de cenzori şi comisia de
disciplină (opţional);
c) opţiunea candidatului cu privire la publicarea fotografiei sale şi a ofertei manageriale pe siteul baroului.
(5) Secretariatul baroului va înregistra cererile candidaţilor, în ordinea primirii lor, întru-un registru
special de candidaturi, al cărui model este redat în Anexa nr. 2 la Regulament. La data depunerii cererii
avocatul va primi confirmarea numărului de înregistrare pe exemplarul cererii sale de înscriere a
candidaturii.
(6) Candidaţii nu pot face din prezidiul adunării elective şi din nicio comisie care are atribuţii în
procedura electorală.
Art.15. La finalul perioadei de depunere a candidaturilor, în data de 20 Februarie 2020, secretarul baroului
va afişa lista candidaţilor la avizierul baroului, pe site-ul baroului şi o va transmite pe e-mail la toţi avocaţii
din barou.
Art.16. (1) Orice avocat poate formula opoziţie motivată împotriva candidaturilor până cel târziu în data de
25 Februarie 2020, ora 15:00.
(2) Opoziţiile vor putea privi doar aspectele referitoare la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor
prevăzute de Lege, de Statut şi de prezentul Regulament.
(3) Opoziţia se înregistrează în scrie la secretariatul baroului.
Art.17. (1) Până cel târziu în data de 26 Februarie 2020 consiliul baroului verifică candidaturile şi
soluţionează eventualele opoziţii.
(2) În vederea validării/invalidării candidaturii şi soluţionării opoziţiilor consiliul baroului
examinează cererile depuse de candidaţi împreună cu documentele ataşate şi dosarul profesional, verificând
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii stabilite de Lege, Statut şi de prezentul Regulament:
- apartenenţa la Baroul Alba şi existenţa dreptului de exercitare a profesie;
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- condiţiile speciale de vechime profesională şi apartenenţă la barou prevăzute de Lege şi de Statut, pentru
fiecare demnitate în parte;
- plata la zi a tuturor taxelor şi contribuţiilor profesionale către bugetul Baroului Alba ,al UNBR şi al Filialei
Alba a CAA;
- existenţa dovezii privind asigurarea de răspundere profesională;
- existenţa la dosar a actelor de studii, astfel cum acestea sunt prevăzute de decizia Consiliului UNBR nr.
58/2009;
- existenţa înscrisurilor prevăzute la art. 14 din prezentul Regulament;
(3) Rezultatul operaţiunilor de verificare a candidaturilor va fi consemnat într-un proces-verbal,
întocmit şi semnat de membrii consiliului şi de decan, în care se vor face propuneri adunării elective cu
privire la validarea sau invalidarea candidaturilor.
(4) Procesul-verbal va putea fi consultat de către orice avocat la secretariatul baroului.
Capitolul III. Campania electorală
Art.18. (1) Campania electorală începe în data de 26 Februarie 2020 şi se termină în data de 05 Martie
2020.
(2) În cazul în care din motive care ţin de nerealizarea cvorumului legal este necesară o nouă
convocare, campania electorală se reia după anunţarea reconvocării adunării urmând a se încheia cu 2 zile
înainte de data adunării convocate.
Art.19. Campania electorală se va desfăşura prin orice mijloace de publicitate care nu contravine
dispoziţiilor legale generale şi speciale.
Art.20. Este interzisă desfăşurarea oricărei forme de publicitate electorală în incinta şi spaţiile Baroului
Alba, Filialei Alba a CAA, a Serviciilor de asistenţă judiciară din Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni şi Sebeş, a
instanţelor de judecată, a parchetelor şi a secţiilor de poliţie precum şi ale oricăror autorităţi publice.
Art.21. Pe site-ul baroului se postează oferta managerială şi fotografiile candidaţilor care au optat pentru
acest mijloc de informare.
Capitolul IV. Secţia de votare şi dotarea acesteia.
Art.22. (1) Secţia de votare se organizează în sala în care are loc adunarea generală electivă.
(2) Consiliul baroului va asigura dotarea secţiei de votare cu:
- 6 cabine de vot;
- 1 urnă pentru depunerea buletinelor de vot cu candidaţii la decan;
- 1 urnă de vot pentru depunerea buletinelor de vot cu candidaţii de consilieri;
- 1 urnă de vot pentru depunerea buletinelor de vot cu candidaţii pentru Comisia de cenzori, Comisia
de disciplină şi cu delegaţii la Congresul avocaţilor.
(3) Consiliul baroului va asigura confecţionarea următoarelor ştampile care vor fi puse la dispoziţia
comisiei electorale:
- 1 ştampilă rotundă de control, purtând menţiunea: ”Baroul Alba. Adunarea Generală electivă
2020”;
- 1 ştampilă dreptunghiulară purtând menţiunea: ”Baroul Alba. Adunarea Generală electivă 2020.
Buletin anulat.”
- 1 ştampilă triunghiulară purtând menţiunea: ”Anulat”.
Capitolul V. Organele tehnice ale adunării elective
Secţiunea 1. Secretariatul tehnic al adunării.
Art.23. În vederea asigurării condiţiilor tehnice de organizare a adunării elective consiliul baroului
desemnează un secretarial tehnic format din 3 persoane: 1 avocat şi 2 salariaţi ai baroului.
Art.24. Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii:
- întocmeşte lista avocaţilor din barou cu drept de exercitare a profesiei care participă la adunarea
electivă;
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- înregistrează prezenţa avocaţilor la adunare, care vor semna în lista de prezenţă;
- aduce la cunoştinţă prezidiului numărul avocaţilor prezenţi la adunare;
- pune la dispoziţia prezidiului documentele adunării elective: ordinea de zi, convocatorul, lista
avocaţilor 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 consiliul baroului
privind propunerile de validare/invalidare a candidaţilor, eventualele opoziţii, candidaturile depuse pentru
comisia electorală;
- pune la dispoziţia comisiei electorale următoarele documente: lista avocaţilor din barou cu drept de
exercitare a profesiei, lista cu avocaţii care au semnat de prezenţă la adunare, ştampila rotundă, ştampila
dreptunghiulară, ştampila triunghiulară, pixuri, hârtie, alte materiale solicitate de preşedintele comisiei;
- acordă sprijinul logistic Comisiei electorale privind: tipărirea buletinelor de vot, tehnoredactarea
proceselor-verbale şi a altor materiale.
Secţiunea 2. Comisia electorală
Art.25. Candidaţii pentru Comisia electorală (denumită în continuare Comisia) trebuie să întrunească
următoarele condiţii:
- să fie înscrişi în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei;
- să aibă achitate la zi taxele datorate Baroului Alba şi UNBR precum şi contribuţiile la Filiala Alba
a CAA,
- să prezinte dovada asigurării pentru răspundere profesională pentru anul 2020;
- să nu se afle în situaţii care atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitare a
profesiei;
- să nu se afle în exercitarea unei sancţiuni disciplinare;
- să nu se afle în relaţii de rudenie, afinitate, colaborare, salarizare, asociere sau conlucrare
profesională cu candidaţii, sens în care vor depune o declaraţie că nu se află în conflict de interese.
Art.26. (1) Avocaţii care doresc să facă parte din comisia electorală vor depune la secretariatul baroului o
cerere scrisă, însoţită de declaraţia redată în Anexa nr. 1, în perioada 15 Februarie 2020 – 20 Februarie
2020;
(2) Nu pot face parte din comisia electorală avocaţii care candidează pentru una din funcţiile elective
ale baroului.
(3) Prin grija secretarului baroului în data de 25 Februarie 2020 lista cu persoanele care doresc să
facă parte din comisia electorală se afişează la avizierul baroului şi se postează pe site-ul baroului.
CAPITOLUL VI. Desfăşurarea adunării generale elective
Secţiunea 1. Alegerea prezidiului şi a Comisiei electorale. Validarea candidaţilor.
Art.27. (1) Şedinţa adunării generale elective este condusă de cel mai în vârstă avocat prezent. Ordinea în
funcţie de vârstă va fi verificată de către decan anterior începerii adunării elective şi adusă la cunoştinţa
celor prezenţi.
(2) Conducerea adunării elective se realizează de către avocatul cel mai în vârstă împreună cu 5
membri aleşi prin vot deschis, dintre care unul va fi desemnat secretar şi care va redacta procesul-verbal al
adunării.
Art.28. (1) După constituirea prezidiului se verifică prezenţa membrilor baroului şi se stabileşte dacă este
întrunit cvorumul legal pentru desfăşurarea adunării elective, pe baza informării făcute de secretariatul
tehnic al adunării.
(2) După constatarea legalităţii constituirii adunării preşedintele prezidiului invită reprezentantul
consiliului baroului să prezinte procesul-verbal cu propunerile de validare/invalidare a candidaturilor
depuse.
(3) În cazul în care numărul candidaturilor nu acoperă componenţa organelor alese, adunarea electivă
poate aproba propunerea sau prezentarea unor candidaturi, sub rezerva întrunirii condiţiilor de eligibilitate
prevăzute de Lege şi de Statut.
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(4) După prezentarea procesului-verbal şi a eventualelor candidaturi propuse în adunare avocaţii
prezenţi sunt invitaţi la dezbateri.
(5) După dezbateri preşedintele prezidiului supune votului adunării validarea/invalidarea
candidaturilor depuse pentru candidaţii prezenţi la adunarea generală. Candidaţii lipsă la adunare nu pot fi
validaţi.
Art.29. (1) După validarea listelor de candidaţi adunarea electivă alege prin vot deschis comisia electorală
formată din 5 membri.
(2) Membrii comisiei electorale aleg preşedintele, vicepreşedintele şi un secretar, întocmind în acest
sens un proces-verbal.
Secţiunea 2. Votarea candidaţilor
Art.30. (1) După alegerea comisiei electorale preşedintele adunării generale elective predă preşedintelui
comisiei electorale lista candidaturilor validate.
(2) Comisia electorală ia măsuri pentru tipărirea buletinelor de vot.
(3) Cu ajutorul secretariatul tehnic al baroului se tipăresc un număr de 3 buletine de vot, pe hârtie de
culori diferite:
- un buletin de vot cu candidaţii pentru decan;
- un buletin de vot cu candidaţii pentru consiliul baroului;
- un buletin de vot cu candidaţii pentru comisia de cenzori, pentru comisia de disciplină şi cu
candidaţii de delegaţi pentru Congresul avocaţilor;
(4) Buletinele de vot cuprind: numele candidaţilor în ordine alfabetică, numărul locurilor eligibile şi
procedura de vot.
(5) Se vor tipări buletine de vot în număr mai mare cu 10% faţă de numărul alegătorilor prezenţi la
adunarea electivă.
(6) Pe verso-ul fiecărui buletin de vot se va aplica ştampila de control purtând inscripţia ”Baroul
Alba. Adunarea generală electivă 2020”.
Art.31. În intervalul de timp de la preluarea listelor de candidaţi de către Comisia electorală şi tipărirea
buletinelor de vot de către Comisie candidaţii pentru funcţia de decan au dreptul la o succintă prezentare a
ofertei manageriale, limitată de prezidiul adunării la o durată cuprinsă între 5-8 minute, în funcţie de
numărul candidaţilor.
Art.32. (1) După tipărirea buletinelor de vot preşedintele Comisiei verifică, în prezenţa membrilor
prezidiului şi a candidaţilor, cele 3 urne de vot, apoi procedează la sigilarea acestora, aplicând ştampila
rotundă ”Baroul Alba. Adunarea Generală electivă 2020”.
(2) Înainte de începerea distribuirii buletinelor de vot preşedintele Comisiei dă explicaţii avocaţilor în
legătură cu procedura de votare.
(3) Preşedintele Comisiei înmânează fiecărui avocat, pe bază de semnătură, câte unul din cele 3
buletine de vot.
(4) Preşedintele Comisiei poate încuviinţa predarea unor buletine de vot suplimentare în caz de
eroare materială. Buletinul de vot predat iniţial va fi preluat de către preşedintele Comisiei şi anulat,
făcându-se despre aceasta menţiune în procesul-verbal.
(5) Comisia va desemna 2 membri ai săi care să supravegheze procesul de votare şi urnele de vot.
(6) După distribuirea buletinelor de vot la alegătorii de barou, Comisia procedează la anularea
buletinelor de vot rămase nedistribuite, prin aplicarea ştampilei dreptunghiulare ”Baroul Alba. Adunarea
Generală electivă 2020. Buletin anulat.”, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.
Art.33. (1) Votarea are loc exclusiv în incinta secţiei de votare. Este interzisă părăsirea secţiei de votare de
către alegători după preluarea buletinelor de vot, sub sancţiunea anulării votului alegătorului în cauză.
(2) Votul este secret şi se exercită numai în cabina de vot, în care intră doar câte 1 avocat.
Art.34. (1) Buletinele de vot nu sunt transmisibile altui alegător sau altor persoane.
(2) Este interzisă introducerea în urne a altor buletine de vot decât cele primite de la Comisie.
Art.35. (1) Alegătorul va vota numărul de candidaţi maxim egal cu numărul de locuri eligibile, respectiv:
a) – pentru decan – un singur candidat;
b) – pentru consilieri – maxim 10 candidaţi;
c) – pentru Comisia de cenzori – maxim 3 candidaţi;
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d) – pentru Comisia de disciplină – maxim 5 candidaţi;
e) – pentru delegaţi la Congresul avocaţilor – maxim 2 candidaţi.
(2) Votul ”pentru” – se realizează prin lăsarea intactă a numelui şi prenumelui candidatului dorit;
(3) Votul ”contra” – se exprimă prin tăierea numelui şi prenumelui candidatului nedorit;
(4) Votul este nul în cazul în care alegătorul:
a) – alege un număr mai mare de candidaţi decât numărul membrilor organului profesiei care este
ales;
b) – buletinul de vot rămâne necompletat.
(5) Votul nu este nul atunci când alegătorul:
a) nu şi-a exprimat opţiunea pentru întregul număr de mandate eligibile înscrise pe buletinul de vot;
b) buletinul de vot este introdus de alegător din greşeală în altă urnă decât cea pentru care s-a exercitat
dreptul la vot.
(6) După exprimarea votului secret în cabinele de votare alegătorii vor introduce buletinele de vot în cele
3 urne, separat pentru fiecare funcţie în parte.
(7) Candidaţii şi membrii prezidiului pot supraveghea desfăşurarea procesului de votare.
(8) Candidaţii şi ceilalţi alegători pot formula contestaţii sau sesiza incidente în legătură cu desfăşurarea
procesului de votare, care sunt soluţionate de Comisia electorală şi care va încheia în acest sens un
proces-verbal.
Secţiunea 3. Numărarea voturilor. Stabilirea rezultatului alegerilor
Art.36. După încheierea operaţiunilor de votare şi anularea buletinelor de vot nedistribuite, preşedintele
Comisiei procedează la desigilarea urnelor de vot, la care pot asista candidaţii şi membrii prezidiului
adunării.
Art.37. (1) Numărarea voturilor şi centralizarea rezultatelor se face la masa prezidiului adunării.
(2) Au dreptul să asiste la această procedură candidaţii pentru funcţiile elective şi oricare dintre
alegători, fără însă a perturba activitatea Comisiei.
Art.38. (1) Numărarea voturilor şi centralizarea rezultatelor se efectuează după următoarea procedură:
a) – prima dată se numără buletinele de vot din urna cu candidaţii pentru funcţia 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 candidaţii pentru funcţia de consilier al baroului;
c) – după care, se numără în ordine buletinele de vot din urna cu candidaţii pentru funcţia de membru în
comisia de cenzori, în comisia de disciplină şi cu delegaţii la Congresul avocaţilor.
(2) Membrii Comisiei se împart în două subcomisii a câte o persoană.
(3) Preşedintele Comisiei sau altă persoană desemnată de Comisie desface, pe rând, fiecare buletin de
vot şi citeşte cu glas tare numele şi prenumele candidaţilor care au obţinut votul ”pentru”, arătând buletinul
de vot la membrii celor două subcomisii, la candidaţii prezenţi şi la membrii prezidiului.
(4) 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 funcţia de consilier se depun într-un singur set;
d) – Buletinele de vot valabil exprimate pentru Comisia de cenzori, Comisia de disciplină şi
delegaţi la Congresul avocaţilor 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 şi celelalte urne pentru a se verifica dacă în
acestea există buletine de vot introduse din greşeală.
(5) Membrii subcomisiilor înregistrează în fişa centralizatoare numele şi prenumele candidaţilor
votaţi.
(6) La terminarea numărării voturilor membrii celor două subcomisii care au notat voturile obţinute
îşi confruntă rezultatele înregistrate şi în caz de neconcordanţe între consemnări se va reverifica situaţia
voturilor prin ”reverificarea” buletinelor de vot până se va înlătura orice neregularitate;
(7) Fişele centralizatoare sunt semnate de membrii subcomisiilor care le-au întocmit.
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(8) Buletinele de vot sunt manevrate exclusiv de către membrii Comisiei Electorale sub
supravegherea membrilor prezidiului adunării;
(9) Pe parcursul numărării voturilor, pe buletinele de vot nule, după verificarea atentă a acestora de
către Comisia Electorală, preşedintele Comisiei aplică ştampila triunghiulară ”Anulat”.
(10) Este interzisă efectuarea oricărei menţiuni pe buletinele de vot de către Comisia Electorală.
(11) Consemnarea rezultatului numărării voturilor se realizează numai cu instrumentele de scris puse
la dispoziţie de către secretariatul tehnic al adunării.
(12) Pe parcursul numărării voturilor este interzisă deţinerea de către membrii Comisiei a altor
instrumente de scris decât cele puse la dispoziţie de către secretariatul tehnic al adunării.
Art.39. (1) După înlăturarea oricăror neregularităţi, Comisia Electorală stabileşte 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 contestaţii soluţionate de Comisie în cursul votării;
- validarea mandatelor obţinute în urma voturilor valabil exprimate.
(2) După centralizarea voturilor şi eventual tragerile la sorţi Comisia întocmeşte un proces-verbal de
stabilire a rezultatului alegerilor.
Art.40. (1) Pentru funcţia de decan este câştigător candidatul care a întrunit jumătate + 1 din numărul total al
voturilor valabil exprimate.
(2) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu întruneşte acest număr de voturi, se organizează al
doilea tur de scrutin la care vor participa primii 2 clasaţi dintre candidaţi.
(3) În caz de egalitate de voturi între candidaţii de pe locul al doilea se va proceda la tragerea la sorţi
a candidatului care va participa la cel de al doilea tur de scrutin.
(4) În cel de al doilea tur de scrutin va fi desemnat câştigător candidatul care obţine numărul cel mai
mare de voturi.
(5) În caz de egalitate de voturi pentru funcţia de decan, în cel de al doilea tur de scrutin, se vor
organiza alte alegeri, sens în care se va convoca o nouă adunare generală.
(6) Cel de al doilea tur de scrutin se organizează imediat după numărarea şi centralizarea rezultatelor
alegerilor pentru funcţia de decan.
(7) Preşedintele Comisiei va aduce la cunoştinţa Adunării generale elective această împrejurare, după
care se va proceda la tipărirea şi multiplicarea buletinelor de vot, la reluarea procedurii votării şi apoi la
numărarea voturilor şi centralizarea rezultatelor.
(8) Pe durata desfăşurării celui de al doilea tur de scrutin, în paralel o parte membrii Comisiei vor
proceda la numărarea şi centralizarea voturilor pentru candidaţii de consilieri, de membri ai comisiei de
cenzori şi ai comisiei de disciplină, precum şi de delegaţi la Congresul avocaţilor.
Art.41. (1) Pentru funcţia de consilier al baroului sunt declaraţi câştigători primii 10 candidaţi, în ordinea
descrescătoare a voturilor.
(2) În cazul în care pe locul 10, din ordinea descrescătoare a voturilor, se află doi sau mai mulţi
candidaţi, Comisia, în prezenţa acestora, va proceda la tragere la sorţi.
(3) Candidatul care nu a ieşit câştigător în urma tragerii la sorţi va fi trecut în lista consilierilor
supleanţi.
Art.42. (1) Pentru funcţia de membru în comisia de cenzori sunt declaraţi câştigători primii trei candidaţi, în
ordinea descrescătoare a voturilor.
(2) În cazul în care pe locul trei, în ordinea descrescătoare a voturilor se află doi sau mai mulţi
candidaţi, Comisia electorală, în prezenţa acestora, va proceda la tragere la sorţi.
(3) Candidatul care nu a ieşit câştigător în urma tragerii la sorţi va fi trecut în lista consilierilor
supleanţi.
Art.43. (1) Pentru funcţia de membru în comisia de disciplină sunt declaraţi câştigători primii cinci
candidaţi, în ordinea descrescătoare a voturilor.
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(2) În cazul în care pe locul 5, în ordinea descrescătoare a voturilor, se află doi sau mai mulţi
candidaţi, Comisia electorală, în prezenţa acestora, va proceda la tragere la sorţi.
Art.44. (1) Pentru delegat la Congresul avocaţilor sunt declaraţi câştigători primii 2 clasaţi în ordinea
descrescătoare a voturilor.
(2) În cazul în care pe locul doi, în ordinea descrescătoare a voturilor, se află mai mulţi candidaţi,
Comisia electorală, în prezenţa acestora, va proceda la tragere la sorţi.
CAPITOLUL VII. Rezultatul votului. Actele finale ale adunării elective.
Art.45. (1) După întocmirea procesului-verbal preşedintele Comisiei electorale aduce la cunoştinţa adunării
elective rezultatul alegerii organelor de conducere ale baroului şi a delegaţilor la Congresul avocaţilor.
(2) Adunarea generală electivă validează rezultatul alegerilor şi adoptă o hotărâre în acest sens.
(3) Secretariatul tehnic al adunării generale elective va afişa la avizierul baroului şi va posta pe siteul baroului hotărârea adunării generale şi procesul-verbal al Comisiei electorale, imediat după adoptarea
acestora.
Art.46. Preşedintele Comisiei electorale va preda la secretariatul baroului: buletinele de vot neutilizate,
buletinele de vot valabil exprimate, buletinele de vot nule sau anulate, procesele verbale, ştampilele şi orice
alte materiale primite de la secretariatul tehnic al adunării generale elective. În acest sens se va întocmi un
proces-verbal, semnat de preşedintele Comisiei electorale şi de secretarul baroului.
Art.47. Procesul-verbal al adunării elective se semnează de preşedintele prezidiului şi de ceilalţi membri ai
prezidiului.
Art.48. (1) Hotărârile adunării generale elective, procesul-verbal al Comisiei electorale se păstrează
permanent în arhiva baroului.
(2) Buletinele de vot şi celelalte documente ale adunării generale se păstrează în arhiva baroului timp
de 5 ani.
Art.49. Împotriva hotărârilor Adunării generale elective şi ale Comisiei electorale membrii baroului pot face
plângere la Consiliul UNBR în termen de 15 zile de la afişarea rezultatului votării.
Art.50. Anexele 1-3 ale Regulamentului fac parte integrantă din acesta.
NOTĂ. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Baroului Alba şi adus la cunoştinţă
avocaţilor prin e-mail şi postat pe site-ul baroului.
DECAN

PRODECAN

Av. Mihai Baco

Av. Alexandra Delia Culcea
CONSILIERI
Av. Cornel Berindei
Av. Armand Boer
Av. Adnana Călugăr
Av. Marius Costinaş
Av. Mircea Crişan
Av. Horea Drăgoiu
Av. Răzvan Gâlea
Av. Liliana Jurj
Av. Alin Matei
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Anexa nr. 2
Regulament alegeri 2020

Declaraţie,
Subsemnata/subsemnatul _____________________________________, avocat în Baroul Alba cu
drept de exercitare a profesiei, candidat pentru membru în Comisia electorală ce urmează a fi aleasă în
Adunarea generală electivă a Baroului Alba în luna martie 2020, în temeiul art. ….. din Regulamentul de
organizare a alegerii organelor de conducere ale Baroului Alba în anul 2020, cunoscând consecinţele
juridice ale falsului în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în relaţii de rudenie, afinitate,
colaborare, salarizare, asociere sau conlucrare profesională cu candidaţii pentru decan, consiliul baroului,
comisia de cenzori, comisia de disciplină, delegaţi pentru Congresul avocaţilor.
Declar că întrunesc şi celelalte condiţii prevăzute de Regulament pentru a candida pentru Comisia
electorală.

Alba Iulia

Semnătura

……………

_______________________
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