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REGULAMENT 
privind utilizarea sistemului electronic de votare in cadrul Adunarii generale 

ordinare a  Baroului Bacau si Adunarii generale ordinare a CAA Fil Bacau din 

perioada   01.04.2022-05.04.2022 
 
 

 Având în vedere : 

 

- necesitatea întrunirii Adunarii generale ordinare a Baroului Bacau cf.art.52 alin.1 

din Legea 51/1995 si Adunarii generale ordinare a Filialei Bacau a CAA cf.art.68 

alin.3 din Statutul CAA.; 

- situatia epidemiologică la nivel naţional si necesitatea de a preintampina răspândirea 

virusului in orice formă; 

- hotărârile Consiliului Baroului Bacau prin care s-a hotărât convocarea adunarii 

generale ordinare a baroului si utilizarea sistemului electronic de votare in ambele 

adunari; 

- conform art.54 ind.1 alin.1 si 3 din Legea 51/1995 aşa cum a fost completată prin 

Legea 100/2020 şi art.68 alin.7 din Statutul CAA; 

 

 Consiliul Baroului Bacau, în colaborare cu Consiliul de administraţie al 

Filialei Bacau a CAA, stabileşte următorul regulament privind utilizarea 

sistemului electronic de votare (e-mail) in cadrul adunărilor  

  

 1. Baroul va comunica iniţial, în format electronic, fiecarui avocat cu drept de a 

participa in adunare, data, modalitatea de desfăşurare a adunării, ordinea de zi şi 

obligaţia de a exprima opţiunea de vot, pentru a participa la adunare. 

 Participarea la ambele adunari generale se va face prin exprimarea unei opţiuni 

de vot, (“particip la adunarea generala din perioada 01.04.2022-05.04.2022”) în 

format electronic, de la adresa de e-mail comunicată de fiecare avocat  secretariatului 

Baroului Bacau.          

 Opţiunea de vot poate fi exprimată de către fiecare avocat cu drept de 

exercitare a profesiei, iar pentru adunarea filialei si de către ceilalţi membri prevăzuţi 

de art.58 alin.1 din Statutul CAA (avocaţi titulari ai altor prestaţii de asigurări sociale, 

avocaţi pensionari retraşi din profesie sau care nu sunt pe tabloul cu drept de 

exercitare a profesiei şi urmaşii avocaţilor cu drepturi proprii de pensie). 

 Opţiunea de vot se transmite pe adresa de e-mail a baroului 

baroul_bacau@yahoo.com în termenul prevzut in e-mail-ul comunicat anterior de 

barou. 

 2. Adunarea generală a baroului va fi condusă, conform dispoziţiilor legale, de 

Decan, împreună cu 5 membri aleşi de cei care şi-au exprimat opţiunea de vot şi au 

dreptul de a participa la adunarea generală, dintre care unul va fi desemnat secretar, 

conform art.52 alin.5 din Legea 51/1995. 
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 Propunerile pentru cei 5 membri se pot face odată cu exprimarea opţiunii de 

vot şi vor fi centralizate de Consiliul baroului, care va intocmi proces verbal pe care 

îl va comunica, în format electronic, avocaţilor care şi-au exprimat opţiunea de vot. 

 Cei care şi-au exprimat opţiunea de vot, votează o  persoană/mai multe, care 

urmeaza să conducă, alături de Decan, Adunarea generala şi comunică baroului, tot in 

format electronic, in termenul arătat în e-mail, numele acestora.   

 Adunarea generala a Filialei Bacau a CAA va fi condusă de preşedintele filialei 

şi de cei 5 membri aleşi mai sus, iar secretarul va fi acelaşi. 

 

 3. Participarea la adunarea generală se prezumă că se face de membrul adunării 

dacă opţiunea de vot şi votul au fost exprimate în format electronic de la adresa de   

e-mail comunicată de acesta, baroului. 

 

 4. Adunarea generala a baroului este legal constituită dacă numărul avocaţilor 

care şi-au exprimat opţiunea de vot şi au drept de exercitare a profesiei cf. art.51 

alin.1 din Legea 51/1995, intruneşte majoritatea membrilor săi, cf. art.53 alin.1 din 

Legea 51/1995. 

 Adunarea generala a filialei este legal constituită dacă numărul celor care şi-au 

exprimat opţiunea de vot este cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor 

filialei, cf. art.68 alin.3 din Statutul CAA. 

 Comisia aleasă pentru conducerea adunării generale va centraliza opţiunile de 

vot valabil exprimate şi va stabili, printr-un proces verbal distinct de cel prevăzut la 

art.69 din Statutul profesiei de avocat dacă adunarea generală a baroului este legal 

constituită şi care este rezultatul centralizării. 

 Procesul verbal va fi comunicat avocaţilor care şi-au exprimat optiunea de vot. 

 Avocaţii care si-au exprimat opţiunea de vot şi care au dreptul de a participa în 

adunare, sunt obligaţi să-şi exprime votul în adunare, pe fiecare aspect care necesită 

votul acestora. 

 In cazul în care cvorumul nu este întrunit, se va proceda cf.art.53 alin.2-4 si 

art.68 alin.2-3 din Statutul profesiei de avocat, sistemul de vot electronic fiind păstrat 

şi în aceasta situaţie.  

 

 5. Situaţiile financiare pentru anul 2021 şi bugetul de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2022 pentru Baroul Bacau şi respectiv CAA Filiala Bacau, Raportul de 

activitate al Consiliului Baroului Bacau pentru anul 2021, Raportul Comisiei de 

Cenzori a Baroului Bacau, Raportul Comisiei de Cenzori a CAA Filiala Bacau, vor fi 

transmise în format electronic membrilor celor două adunări, care şi-au exprimat 

opţiunea de vot. 

 

 6. Odată cu exprimarea opţiunii de vot sau in acelaşi termen stabilit pentru 

exprimarea acestei optiuni, avocaţii cu drept de a participa la adunarea generală pot 

face propuneri pentru completarea ordinii de zi. 
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 Comisia aleasă pentru conducerea adunarii generale  va centraliza, odată cu 

opţiunile de a participa la adunare şi propunerile privind ordinea de zi, va completa 

ordinea de zi prestabilită de consiliu şi va comunica avocaţilor care şi-au exprimat 

valabil opţiunea de vot şi au dreptul de a participa la adunare şi ordinea de zi 

completată. 

 Inaintea votului pe fiecare punct al ordinii de zi, avocaţii care participă la 

adunarea generală, vor vota, printr-un mail distinct, cu menţiunea APROB/NU 

APROB, ordinea de zi completata. 

 Acest vot va fi comunicat baroului, în termen de 2 zile de la primirea ordinii de 

zi completate, iar comisia, centralizând voturile, va comunica ulterior rezultatul. 

 

 7. Intre 01.04.2022, ora 8:00 şi 04.04.2022 ora 23:59, fiecare avocat care si-a 

exprimat opţiunea de vot, îşi va exprima şi votul pe adresa de  e-mail a baroului, pe 

fiecare punct de pe ordinea de zi, atât a adunării generale a baroului cât şi  a adunării 

generale a filialei, care vor fi identificate/numerotate distinct. 

 Avocaţii cu drept de exercitare a profesiei vor vota punctele de pe ordinea de zi 

a ambelor adunări (adunarea baroului şi adunarea filialei) iar avocaţii pensionari 

retraşi din activitate, cei care nu sunt pe tabloul cu drept de exercitare a profesiei şi 

urmaşii pensionarilor, vor vota doar ordinea de zi a filialei CAA. 

 Votul va fi exprimat prin scrierea uneia dintre următoarele opţiuni: 

- PENTRU 

- IMPOTRIVA  

- ABTINERE 

Fiecare membru va comunica un singur vot iar în caz de vot multiplu se va lua în 

considerare ultimul vot exprimat până la închiderea votului. 

Voturile exprimate după ora stabilită pentru închiderea votului, vor fi păstate la 

secretariatul baroului, dar nu vor fi luate în considerare, iar votul va fi considerat nul, 

dacă conţine mai mult de o opţiune pe fiecare punct de pe ordinea de zi sau opţiuni 

condiţionate. 

Votul se încheie la data  de 04.04.2022 ora 23:59. 

Avocaţii care participă la adunarea generală pot formula, distinct de vot, 

obiecţiuni, observaţii pe marginea fiecărui punct, care vor fi discutate în prima 

sedinţă de consiliu, având în vedere că o dezbatere în adunare pe tema lor este 

incompatibilă cu această formulă electronică de desfăşurare. 

 

 8. Alegerea la delegaţilor la Congresul avocaţilor 2022 se va desfăşura după 

următoarea procedură: 

 Odată cu exprimarea opţiunii de vot, oricare avocat poate să-şi depună şi 

candidatura în acest sens, sau să facă propuneri pentru această calitate. 

 Comisia care conduce adunarea va centraliza propunerile şi candidaturile şi va 

comunica lista tuturor avocaţilor care participă la adunare. 
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 Fiecare avocat va alege 2 persoane din listă şi le va comunica baroului, iar în 

urma centralizării voturilor, vor dobândi calitatea de delegaţi, primii doi candidaţi 

care întrunesc cel mai mare număr de voturi. 

     Facem precizarea ca Decanul si reprentantul baroului in Consiliul UNBR 

(dl.av.Serban Constantin), sunt deja membri de drept in Congresul avocatilor. 

 

 9. La data de 05.04.2022, comisiile care conduc adunarile generala se vor 

întruni la sediul baroului şi vor centraliza voturile.      

  

 Hotarârile adunarii generale pe fiecare punct se iau cu votul majorităţii 

membrilor care participă la adunare iar punctele de pe ordinea de zi se consideră 

aprobate dacă este îndeplinită majoritatea voturilor valabil exprimate. 

 

 10. Secretarul adunarii generale va redacta în ziua de 05.04.2022 procesul 

verbal care va cuprinde menţiunile prevăzute la art.69 alin.1 din Statutul profesiei de 

avocat şi va purta semnătura membrilor comisiei care conduce adunarea generală. 

 Procesul verbal va fi comunicat după întocmire, tuturor participanţilor la 

adunare, pe adresa de e-mail şi va fi depus la barou cf art.69 alin.3 din Statutul 

profesiei de avocat. 

 E-mail-urile vor fi păstrate in format electronic, intr-un fisier, la sediul 

baroului. 

 

 Prezentul Regulament va fi publicat pe site-ul Baroului Bacau.  

   

 


