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CONSILIUL BAROULUI BRAILA }

HOTARAREA Nr.510
din 16.01 .2019

In temeiul art. 53 alin.2lit. a) din Legea nr. 51 I 1995 republicat[, coroborat cu
art. 68 alin. 6 din Statutul profesiei de avocat , Consiliul Baroului Braila a adoptat
Regulamentul penhu desfasurarea Adunarii Generale privind alegerea organelor de conducere si
care va fi valabil pentru alegerile din 15 martie 2019

REGULAMENT

pentru desfasurarea Adunarii Generale in vederea alegerii organelor de conducere ale
Baroului Braila, ce va fi organizatii in data de 15 martie 2019 in Sala Tribunalului ora
14.00.

Art.l Adunarea generala a Baroului Braila va alege urmitoarele organe ale profesiei
precum si delegati ai Baroului :

I]NBR

- Decan
- membrii Consiliului Baroului
- membrii Comisiei de cenzori
- membrii Comisiei de disciplina
-delegatul baroului la Congresul TINBR - candidat pentru functia de consilier al

Pentru toate demnitatile cu exceptia Decanului, se vor alege si membri supleanfi.

Art.2 Candidafii trebuie sa indeplineasci condiliile prevdztte de art. 66 alin. (2) din
Statutul profesiei precum si urmdtoarele condilii:

- sa nu fi fost suspendat disciplinar in ultimii 5 ani sau condamnat chiar prin hotarari
nedefinitive cu exceptia celor pentru care a intervenit reabilitarea;

- sa nu fi fost suspendat in cadrul profesiei pentru neplata cotelor si taxelor aferente in
ultimii 5 ani si sa aiba cotele datorate baroului platitelazi.

- So nu fi fost declarat falit.
- pentru inscrierea sau propunerea candidatilor pe lista candidatilor eligibili in

Consiliul Baroului si a Decanului Baroului, avocatul trebuie sa fie inscris in Tabloul avocatilor
definitivi gi sa aiba o vechime neintreruptd in profesie de cel pulin 8 ani si s[ fie membru al Baroului
Braila de cel pufin 5 ani.

- pentru inscrierea pe lista de candida{i pentru Comisia de disciplin[, avocatul trebuie
s[ fie inscris in Tabloul avoca{ilor definitivi gi s[ aibi o vechime de minimum 10 ani in profesie.

- pentru inscrierea pe lista de candidati pentruv Congresul UNBR si Consiliul UNBR
avocatul trebuie sa fie inscris in Tabloul avocatilor definitivi si sa aiba o vechime neintrerupta in
profesie de cel putin 8 ani. :



Art.3 Odata cu cererea de inscriere a candidaturii, avocatul trebuie de depuna si -,
declarafia prevdztttd de art. 47 alin.(2) din Statutul profesiei de avocat, chiar dacd aceasta a fost

depus[ dupl depunerea jurlmdntului profesional ,la inscrierea in Tabloul avoca{ilor ,' imediat dupi
primirea in profesie sau cu alta ocazie .

Cererile de inscriere precum si toate docunientele vor fi depuse de candidali in
vederea inscrierii si vor fi facute publice prin afisare la sediul Baroului.

In cazul propunerilor, candidatii propusi vor depune o declaratie de acceptare a

propunerii precum si declaratia prevazuta la alin.1 panala data de 20.02.2019.

Art.4 Candidaturile si propunerile de candidatura se inregistreazd. la secretariatul
Baroului, separat pentru fiecare demnitate in parte.

Avoca{ii iqi vor putea depune concomitent candidaturile pentru mai multe demnitati.

Candidaturile si propunerile de candidatura se vor depune in perioada 01 - 20

februarie 2019 la secretariatul Baroului Braila .

Candidaturile, precum si propunerile de candidatura vor fi trecute intr - un registru
special, numerotat, snuruit si sigilat .

Pe prima pagina a Registrului se va incheia un proces verbal , semnat de Decan qi

membrii Consiliului Baroului, in care se va preciza numarul total de file al registrului precum si cate

file sunt repxtizate pentru inregistrarea candidaturilor pentru fiecare demnitate.

In situatia in care pentru una dintre functiile elective nu sunt candidafi inscrisi
Consiliul Baroului va putea face propuneri in acest sens , sub rezerva insusirii lor de catre cel
propus.

In acest caz , candidatul propus , dacanu are depusa declaratia ptevaz:uta de art. 3 alin
1 din Regulament , o poate depune panala data Adunarii Generale inclusiv .

ln canil vacantei uneia dintre functiile elective produsa intre datele adunarilor
generale ordinare , pentru buna desfasurare a activitatii , in cazuri urgente , Consiliul Baroului va
putea desemna prin vot un avocat dintre cei care au participat la alegeri pentru acea functie , sub

rezerya confirmarii lui ulterioare de catre Adunarea Generala a Avocatilor , daca si membrul
supleant renunta la functia pentru care a fost desemnat propria candidatura .

Art.5 Consiliul Baroului va constitui o Comisie de validare a candidaturilor intr-o
sedinta speciala in data de 2l-02-2019.

Comisia de validare va fi formata din 5 (cinci) avocati definitivi, cunoscuti pentru

calitatile morale si profesionale. Comisia de validare va cuprinde in mod obligatoriu 2 membri dintre
avocatii care nu au vechimea necesara de a candida la vreuna din functiile elective.Din comisie nu
pot face parte avocatii care candideaza.

' 
Propuherile pentru constituirea Comisiei de validare a candidaturilor pot fi fdcute

pdni la 20 februarie 2019.

Art.6 Dupa desemnarea comisiei de validare a candidaturilor in vederea inscrierii
candidatilor pe listele de candidati, Consiliul baroului va preda Comisiei de validare , pe bazd de

proces-verbal,toate cererile depuse pentru inregistrdrea candidafurilor precum si toate propunerile
impreuna cu declaratiile de acceptare a acestora de catre candidati , intocmite in conditiile art.3 alin.
3 , precum gi registrul special in care au fost inregistrate candidaturile.



Art.7 Comisia de validare isi va desfasura activitatea in perioada 2l-02-2019 / 12-03-
2419.
' Comisia de validare igi va zilege prin vot deschis un pregedinte dintrr membrii sai.

Lucr[rile de secretariat vor fi asigurate de c[tre un membru al Comisiei
Comisia de validare va verifica daca fiecare candidatura in parte indeplineste

conditiile stabilite de Lege, Statut, si prezentul Regulament. ., j

Rezultatul verific[rilor va fi decis cu majoritate de voturi qi va fi consemnat intr-un
proces - verbal ce va cuprinde , distinct, candidatii admisi si pe cei respinsi.

Respingerea candidaturilor va trebui sd fie motivat[.

Procesul verbal va fi afisat la dara de 24-02-2019 la secretariatul Baroului.

Decanul baroului sau un consilier delegat de acesta va putea participa in calitate de

observator, fara drept de vot si opinie , la lucrarile comisiei .

ArtS Contestatiile impotriva masurii luate de Comisia de validare vor putea fi depuse
in 48 de ore de la data afisarii procesului - verbal la secretariatul Baroului .

'Contesta(iile vor fi solutionate de Consiliul Baroului in cel mult 48 de ore de la
implinirea termenului pentru depunerea contestatiilor.

Art.9.Deciziamotivatd. a Consiliului privind modul de solutionare a contestatiilor va
fi afisata imediat dupa sfarsitul sedintei de solu{ionare a contestatiilor la secretariatul Baroului
intocmindu-se proces verbal in acest sens.

Cu cel pu{in 10 zile inainte de data alegerilor, separat , se va afisa lista candidatilor
validati.

Art. 10 Cu 5 ( cinci ) zile inainte de data Adunarii Generale personalul administrativ
desemnat de Consiliu va proceda la tiparirea buletinelor de vot pentru fiecare functie, sub
coordonarea membrilor Comisiei de validare.

Pe buletinele de vot candidafii vor fi inscrisi in ordine alfabetica.

Un proces-verbal , special intocmit , va atesta numarul de buletine de vot tiparite
pentru fiecare functie in parte.

Procesul verbal va fi certificat prin semndtur[ de cdtre Pregedintele Comisiei de
validare.

DupI editare , buletinele de vot impreuna cu procesul verbal intocmit vor fi sigilate si
preluate de cdtre Preqedintele Comisiei de validare care va raspunde de integritatea buletinelor de vot
pastrandu - le in plic inchis si sigilat , semnat de Decanul baroului sau consilierul delegat .

Art. 11 ln ziua Adunarii Generale , Presedintele Comisiei de validare va preda
buletinele de vot Comisiei de votare desemnata de Adunarea Generala ,pebazd, de proces - verbal
care va cuprinda numarul de buletine predate pentru fiecare demnitate .

Art.12 Comisia de votare va inmdna cdte un singur set de buletine de vot ( pentru
Decan , Consiliul Baroului , Comisia de cenzori , Comisia de disciplina, delegatul pentru Congresul
UNBR - Candidatul pentru Consiliul UNBR pentru fiecare persoanl carevoteazd.

La inmanarea setului de buletine de vot avocatii alegatorii vor confirma primirea
setului de buletin prin semnarea tabelului de alegatori:



Buletinele de vot ramase nedistribuite vor fi anulate de Comisia de votare,

intocmindu-se un proces verbal in acest sens.

Art. 13 Adunarea Generala va desemna prin vot deschis o comisie de numarare. a

voturilor formata din 5 membri.
Art. 14 Alegltorii isi vor exprima votul in mod secret, prin incercuipea numarului de'

ordine al numelui persoanei alese, dupa care,vor introducq buletinele de vot in urnele de vot aflate

in sala in care se desfasoara Adunarea Generala.

Art. 15 Dupa inchiderea operatiunilor de votare, Comisia de numarare a voturilor va

proceda la numararea lor in public.

- In Comisia de numarbre a voturilor fiecare candidat isi poate desemna unreprezentant

sau poate participa personal la numararea acestora.

Daca in unna numararii voturilor se constata ca doi sau mai multi candidati au acelasi

numar de voturi se va repeta votul de cel mult doua ori , pe buletine ramanand inscrisi doar

candidatii cu acelasi numar de voturi.
ln caztil in care dupa repetarea de doua ori a votului situatia va persista,se va proceda

la tragere la sorti intre acesti candidati.

Art. 16 Comisia de validare a candidaturildr si Comisia de numarare a voturilor vor fi
constituite din.avbcati care nu candideaza in alegeri .

Art. 17 Pana la 25-02-2019 secretariatul Baroului va intocmi tabele cu avocatii cu

drept de yot si avocatii fara drept de vot ( incompatibili si suspendati din dreptul de exercitare a

profesiei, incompatibili ) .

Prin grija serviciului administrativ al Baroului Braila panala data de 12.03.2019 se va

asigura confectionarea a 3 urne ce se vor folosi in procesul de votare .


