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REGULAMENT
pentru desfăşurarea ADUNĂRII GENERALE de alegere a organelor de conducere ale
Baroului Dolj, adoptat conform prev.art.68 , alin.6 din Statutul profesiei de avocat
Art.1. Adunarea generală a Baroului Dolj va alege următoarele organe de conducere:
-

DECANUL BAROULUI;

-

CONSILIUL BAROULUI, format din 13 (treisprezece) membri, inclusiv
decanul;

Art.2. Adunarea generală a Baroului va alege şi următoarele organe ale profesiei:
-

COMISIA DE CENZORI, formată din 5 (cinci) membri, din care
2(doi) supleanţi;

-

COMISIA DE DISCIPLINĂ, format din 5 (cinci) membri, din care
2(doi) supleanţi;

Art.3. Adunarea Generală a baroului va alege și delegații la Congresul Avocaților 2015,
în număr de 4, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocați.
Art.4. Adunarea Generală a baroului este legal constituită, numai cu participarea majorităţii
membrilor Adunării Generale a baroului, potrivit art. 54 alin.1 din Legea 51/1995 cu
modificările la zi.
Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere ale Baroului Dolj se
convoacă pentru data de 14 martie 2015, ora 10.00. 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 28 martie 2015.
Art.5. Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere ale Baroului Dolj cu un
număr de peste 500 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei convocate în temeiul art.
54, alin. 2 şi 3 este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total
al membrilor săi.

1

Art.6. Candidaturile pentru demnitatea de decan şi de consilier se depun personal, în formă
scrisă, la secretariatul baroului, până la data de 18 februarie 2015, ora 15.00.
Art.7. Candidaturile pentru Comisia de cenzori şi Comisia de disciplină se depun personal,
în formă scrisă, la secretariatul baroului până la data de 18 februarie 2015, ora 15.00.
Art.8. Candidaturile pentru delegații la Congresul Avocaților se depun personal, în formă
scrisă, la secretariatul baroului, până la data de 18 februarie 2015, ora 15.00.
Art.9. Candidaturile pentru demnitatea de decan se pot depune de către avocaţii definitivi
cu o vechime de minimum 10 ani în profesie, membri ai Baroului Dolj de cel puțin 5 ani.
Art.10. Candidaturile pentru demnitatea de consilier şi pentru aceea de membru al Comisiei
de cenzori se pot depune de către avocaţii definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de
cel puţin 8 ani.
Art.11. Candidaturile pentru demnitatea de membru al Comisiei de disciplină se pot depune
de către avocaţii definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 10 ani.
Art.12. Candidaturile pentru oricare dintre demnităţi nu se exclud reciproc.
Art. 13. Candidaturile pentru delegații la Congresul Avocaților 2015 se pot depune de către
avocații definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 8 ani.
Art.14. Candidații pentru organele de conducere ale Baroului Dolj trebuie să fie persoane cu
profil moral integru, care în activitatea profesională desfăşurată, în relaţiile cu colegii, nu au
adus atingere prestigiului profesiei de avocat, care sunt asigurați profesional și care nu au
fost sancționați disciplinar.
Nu pot fi aleși în consiliul baroului avocați care au datorii scadente privind taxele și
contribuții stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. și al baroului, precum și a fondurilor
C.A.A. și ale filialelor.
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Art.15. În aceeași zi, imediat după expirarea perioadei pentru depunerea candidaturilor,
se întocmește o listă cu candidaturile pentru toate categoriile de mandate, care va fi afișată
la secretariatul baroului și pe pagina web a baroului.
Lista se întocmește în ordine alfabetică.
Art.16. Verificarea îndeplinirii condițiilor legale și statutare a candidaturilor se face de către
Consiliul Baroului,

urmând ca lista definitivă să fie afișată de îndată la secretariatul și

pe site-ul Baroului cu cel puțin 15 zile înainte de data alegerilor. Lista definitivă conține
numele și prenumele candidaților în ordine alfabetică, separate pentru fiecare demnitate.
Art.17. Buletinele de vot vor fi tipărite la sediul baroului, în ziua alegerilor, în culori diferite
pentru fiecare demnitate. Numărul buletinelor va fi cel al avocaților cu drept de vot.
Pe buletinele de vot, numele candidaților vor fi înscrise şi numerotate, unul sub altul,
în ordine alfabetică. Buletinele vor purta ștampila Baroului Dolj și data alegerilor.
Pe buletinele de vot se vor menționa instrucțiuni privind modalitatea de exprimare a
votului, numărul maxim de opțiuni.
Art.18. Evidenţa prezenţei se face de către secretariatul tehnic al Baroului, pe baza
legitimației de avocat sau a actului de identitate şi se aduce la cunoştinţa Adunării Generale
de către Preşedintele de şedinţă.
Art.19. Hotărârile Adunării generale se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
-Votul exprimat pentru alegerea organelor de conducere este secret.
-Votul exprimat pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori şi Comisiei de
disciplină este secret.
- Votul pentru delegații la Congresul Avocaților 2015 este secret.
Art.20. Lucrările Adunării generale elective vor fi conduse de un prezidiu compus din
decanul de vârstă al avocaţilor prezenţi, care va conduce şedinţa (numit în continuare
“Preşedintele de şedinţă”), precum şi din cinci membri, dintre care unul va îndeplini funcţia
de secretar, aleşi prin vot deschis cu majoritate din rândul participanţilor la adunare.
Nu pot face parte din secretariatul adunărilor elective rudele sau afinii candidaților
acestora până la gradul IV inclusiv, precum și avocații care își exercită activitatea în forma
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de exercitare a profesiei în care activează candidatul. Această interdiție se aplică tuturor
comisiilor constituite conform prezentului regulament.
Din prezidiul Adunării Generale Elective nu pot face parte decanul, membrii
Consiliului Baroului, ai Comisiei de Cenzori și ai Comisiei de Disciplină ale căror mandate
încetează.
Art.21. Comisia de numărare a voturilor este formată din 5 membri, aleși de Adunarea
Generală prin vot deschis. Aceștia sunt ajutați în momentul distribuirii buletinelor de vot de
alți 5 avocați, aleși de Adunare, prin vot deschis.
Art.22. Înainte de exprimarea voturilor, candidații la demnitatea de decan, în ordine
alfabetică, vor avea dreptul la o scurtă prezentare în fața Adunării Generale, limitată la 5
minute.
În caz de depășire a timpului alocat, președintele adunării întrerupe prezentarea.
Art.23. Exprimarea votului “pentru” se face prin încercuirea numărului aferent numelui
candidatului pentru care s-a optat.
Pentru demnitatea de decan, votul este valabil exprimat dacă s-a optat pentru un
singur candidat.
Pentru alegerea Consiliului, votul este valabil exprimat dacă s-a optat pentru maxim
12 (doisprezece) dintre candidaţii înscrişi pe listă.
Pentru alegerea Comisiei de disciplină şi a Comisiei de cenzori, votul este valabil
exprimat dacă s-a optat pentru maxim 5 (cinci) dintre candidaţii înscrişi pe listă.
Pentru alegerea delegaților la Congresul Avocaților, votul este valabil exprimat dacă
s-a optat pentru maxim 4 (patru) candidați înscriși pe listă.
Restul buletinelor de vot sunt nule.
Art.24. Pentru demnitatea de decan este declarat ales candidatul care a întrunit votul
majorităţii simple a membrilor prezenţi la Adunare. Dacă aceasta nu se realizează din primul
tur, se va proceda la un al doilea tur de alegeri, între primii doi clasaţi în ordinea voturilor
valabil exprimate, fiind declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de
voturi.
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Pentru demnitatea de consilier sunt declaraţi aleşi primii 12 (doisprezece) candidaţi
în ordinea numărului de voturi valabil exprimate, următorii figurând pe lista supleanţilor.
Pentru Comisia de disciplină şi Comisia de cenzori sunt declaraţi aleşi primii 5(cinci)
candidaţi în ordinea numărului de voturi valabil exprimate.
Sunt declarați delegați la Congresul Avocaților primii 4 (patru) candidați în ordinea
numărului de voturi valabil exprimate, următorii figurând pe lista supleanților.
Art.25. În cazul în care nu vor constata neregularităţi, Preşedintele adunării şi membrii
prezidiului vor valida procesul-verbal centralizator cuprinzând rezultatul alegerilor.
După validare, Preşedintele adunării va comunica participanţilor rezultatele alegerilor.
Dacă, în urma voturilor exprimate, un candidat va obţine mai multe funcţii, va fi
validat pentru una singură, în următoarea ordine: 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 consilieri supleanţi, dacă acceptă această calitate.
Rezultatele alegerilor vor fi publicate prin afişare la sediul baroului şi prin postare pe
pagina web a acestuia.
Art.26. 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 Dolj, în ședința din data de
14 ianuarie 2015 şi dat spre publicare secretariatului baroului.

Prof.univ.dr.
Ion Turculeanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj

5

