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CONSILIUL BAROULUI BRAILA 

HOTARAREA Nr.615 

din 20-07-2020 

 

În temeiul art. 52-54, 54 1 din Legea nr. 51 / 1995 republicată , coroborat cu 

art. 68 alin. 6 din Statutul profesiei de avocat , Consiliul Baroului Braila a adoptat   

Regulamentul pentru desfășurarea Adunarii Generale prin mijloace electronice si care va fi 

valabil pentru adunarea convocata in data de 20-22-august 2020. 

Având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național legate de 

Noul CORONAVIRUS (COVID-19), în vederea respectării legislației naționale privind 

starea de alerta si masurile pentru limitarea răspândirii virusului SARSCov-2, Consiliul 

Baroului BRAILA  adoptă următorul: 

REGULAMENT 

 

1. Adunarea Generala Ordinara a Baroului Brăila si votul se vor desfășura prin mijloace 

electronice în conformitate cu prevederile art.541 din Legea nr. 51/1995 in perioada 

20-22- august 2020, conform ordinii de zi adoptate prin Hotărârea nr.614/20-07-2020 

2. Cvorumul va fi stabilit in raport cu numărul total al membrilor baroului care si-au 

exprimat opțiunea de vot, cu respectarea art. 53 din Legea nr. 51/1995. 

3. Situațiile financiare pentru anul 2019 și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 

2020 pentru Baroul Braila, Raportul de activitate al Decanului Baroului Braila pentru 

anul 2019, Raportul de activitate al Consiliului Baroului Braila pentru anul 2019, 

Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul Comisiei de disciplina pe anul 2019  vor fi 

suspuse aprobării de către membrii Baroului si alegerea delegatului la Congresul 

Avocatilor 2020 se va face prin corespondența electronică (e-mail); 

4. In cadrul votului electronic, membrii baroului cu drept de vot își vor exprima votul 

prin comunicarea prin email la adresa de email: baroulbraila@yahoo.com de la 

adresele personale înregistrate la secretariatul Baroului Braila. 

5. Se constituie Comisia pentru validarea votului exprimat in format electronic, pentru 

redactarea procesului-verbal al Adunarii Generale, incluzand verificarea cvorumului 

Adunării Generale din care vor face parte: avocat Prunau Daniel Emilian - decan, 

Iordan Aurelian Antonio  - prodecan, avocat Dumitrescu Lidia Nicole -  Consilier al 

Baroului Braila, avocat Stancu Mihaela _ Consilier al Baroului Braila, avocat Filimon 

Remus Mihai _ Consilier al Baroului Braila – secretarul Adunării Generale. 
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6. Votul va începe in data de 20.08.2020 – ora 00.00 si se va încheia in data de 

22.08.2020 – ora 24.00. In termen de 24 de ore de la finalizarea votului, Comisia va 

întocmi procesul verbal al Adunării Generale in care se va consemna: modul in care a 

fost convocata Adunarea Generala si caracterul ordinar/extraordinar al acesteia, anul, 

luna, ziua, ora si modalitatea in care se desfășoară adunarea (prin vot electronic), 

componenta Comisiei, ordinea de zi, numărul avocaților care si-au exprimat votul prin 

sistem electronic, rezultatul votului, modalitatea de derulare a votului si eventualele 

probleme legate de vot. La procesul-verbal se va atașa – pe suport optic – arhiva cu 

emailurile reprezentând votul avocaților in cadrul adunării generale. 

7. Procesul verbal al Adunării Generale se va publica, in termen de 2 zile de la 

intocmire, pe site-ul Baroului si la sediul Baroului. 

8. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea celor care si-au exprimat votul prin 

modalitatea reglementata de art.541 din Legea nr. 51/1995 si de prezentul 

Regulament. 

9. Fiecare membru al Baroului Braila va primi un email, cu 7 zile calendaristice înainte 

de exercitarea votului( pe adresa de e-mail comunicata baroului), conținând ordinea 

de zi si punctele fata de care trebuie sa își exprime votul, însoțit de următoarele 

documente: 

1. Raportul exercițiului financiar pentru anul 2019; 

2. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 pentru Baroul 

Braila,  

3. Raportul de activitate al Decanului Baroului Braila pentru anul 2019,  

4. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Braila pentru anul 2019,  

5. Raportul Comisiei de Cenzori,  

6. Raportul Comisiei de disciplina pe anul 2019. 

7. Lista candidatilor pentru a fi desemnați delegat la CONGRESUL 

AVOCATILOR – SEPTEMBRIE 2020 

 

10.  Exprimarea votului la punctele 1-6  de pe ordinea de zi se va putea realiza in bloc (de 

exemplu VOT „PENTRU”/IMPOTRIVA/ABTINERE la toate punctele de pe ordinea 

de zi) sau individual (de exemplu: punctul.1 – vot „pentru”/”impotriva”/”abtinere”, 

punctul 2 – vot „pentru”/”impotriva”/ ”abtinere”, punctulul 3 – vot „pentru”/ 

”impotriva”/ ”abtinere” etc.)  

11. Se vor anula, pentru vicii de procedură, voturile aferente fiecărei hotărâri care conţin 

ale optiuni decat cele prevazute la pct.10 sau sunt exprimate condiţionat.  

12. Anularea voturilor se poate efectua numai de către membrii Comisiei constituite 

conform prezentului Regulament. 
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13. Secretariatul Baroului va îndruma la cerere, avocatii, în vederea parcurgerii procedurii 

de vot electronic si va asigura comunicarea tuturor informatiilor prevazute in 

prezentul regulament. 

14. Se consideră aprobate punctele de pe ordinea de zi dacă este îndeplinită majoritatea 

simplă. 

15. Alegerea delegațiilor Baroului Braila la Congresul avocaților din luna septembrie 

2020 se va desfășura după următoarea procedura: 

- in intervalul 6-9 august 2020 se depun la secretariatul Baroului ori la adresa de 

email: baroulbraila@yahoo.com candidaturile din partea avocaților care doresc sa 

obțină calitatea de delegat la Congres; 

-candidaturile sunt validate de Consiliul Baroului Braila; 

-in emailul comunicat membrilor Baroului Brăila cu drept de vot, alături de celelalte 

materiale ce vor fi supuse votului, se vor indica numerotați in ordinea înscrierilor – 

avocații care si-au depus candidatura pentru a obține calitatea de delegat la Congresul 

avocaților; 

- fiecare avocat își va exprima votul prin indicarea numărului si/sau a numelui  

corespunzător candidatului preferat din lista candidaților si a mențiunii „VOT 

PENTRU”; 

- sunt nule voturile care conțin voturi pentru mai mult de  1 avocat, nu conțin, 

numărul din lista sau numele candidatului, mențiunea „VOT PENTRU”  sau sunt 

exprimate condiționat.  

- in urma centralizării voturilor, va dobândi calitatea de delegat al Baroului Braila la 

Congresul avocaților 2020, avocatul care va întruni cel mai mare număr de voturi 

conform art. 81 alin.5 din Statutul profesiei de avocat. 

 

   CONSILIUL BAROULUI BRAILA 

          DECAN, 

   PRUNAU DANIEL EMILIAN 
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