REGULAMENT
PENTRU
ORGANIZAREA ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE
ALE BAROULUI ILFOV

- August 2020 -

I.
Sediul materiei
(1) Prezentul Regulament este adoptat in baza dispozitiilor art. 54 1 alin. (3) din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
(2) Adunarea Generală a Baroului Ilfov, denumita in continuare „Adunarea“, este organizata si
se desfasoara in baza prevederilor art. 51 alin. (2) lit b), art. 54, art. 541, art. 55 alin. (2) lit. a)
din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată și
modificată ale art. 67, art. 68 alin. (8) și art. 73 alin (6) din Statutul profesiei de avocat.
republicat.
II. Data adunării generale elective
(1) Data adunării generale de alegere a organelor baroului şi modalitatea de vot, a fost
adoptată de consiliul baroului la data de 11.08.2020. Prezentul Regulament se aduce la
cunostinta prin afişare la sediul baroului şi pe pagina web a acestuia.
(2) Lipsa nejustificată a avocatului de la oricare din datele stabilite pentru ţinerea adunării
generale elective constituie abatere disciplinară gravă.
III. Condiţii de participare
(1) Au dreptul de a participa la adunarea generală electivă avocaţii care:
a. Sunt înscrişi în tabloul avocaţilor Baroului Ilfov cu drept de exercitare a profesiei,
b. Nu se află în situaţii care atrag incompatibilitatea sau suspendarea dreptului de exerciţiu
al profesiei, şi
c. Nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare prin care se interzice exercitiul
profesiei.
(2) Tabelul provizoriu al avocaţilor cu drept de participare la adunarea generală electivă se
întocmeşte în baza tabloului avocaţilor baroului cu drept de exercitare a profesiei şi a
evidenţelor baroului, fiind compus din membrii aflati in exercitiul profesiei si care
indeplinesc conditiile de la art.III.(1) la data de 11.08.2020, ce se regăsește pe site-ul
Baroului
Ilfov
(http://barou-ilfov.ro/new/avocati-cu-drept-de-exercitare/).Tabloul
provizoriu va fi intocmit și publicat pana cel mai tarziu la sfarsitul zilei de 13 august 2020.
(3) Avocaţii care nu figurează pe tabelul provizoriu al participanţilor la adunarea electivă pot
formula contestaţii, în scris şi cu alăturarea înscrisurilor relevante în termen de 5 zile de
la publicarea lui pe site-ul Baroului Ilfov. Soluţionarea contestaţiilor este de competenţa
consiliului baroului. Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 zile, socotite de la
ultima zi de formulare a contestațiilor la tabelul provizoriu al avocaților cu drept de
participare la adunarea electiva.
(4) După soluţionarea contestaţiilor, tabelul definitiv al avocaţilor cu drept de participare la
adunarea generală se actualizează, potrivit prevederilor alin. (2). Între data publicării
tabelului provizoriu şi data publicării tabelului definitiv al avocaţilor cu drept de vot (data
convocării Adunării Generale) baroul poate opera în acest tabel orice revizuiri/actualizari
impuse de modificarea menţiunilor din Tabloul avocaţilor baroului sau de rectificarea
unor erori materiale, intervenite sau constatate între aceste date.
IV. Condiţii pentru a fi ales în organele baroului
(1) Adunarea generală electivă alege următoarele organe ale profesiei:
a. Consiliul baroului, compus dintr-un număr de membri proporţional cu numărul membrilor
baroului înscrişi în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, potrivit
prevederilor art. 71 alin. (2) din Statut, precum şi trei supleanţi. Decanul şi prodecanii se
includ în numărul membrilor consiliului;
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b. Decanul baroului;
c. Comisia de disciplină, compusă din cinci membri, precum şi un membru supleant;
d. Comisia de cenzori, compusă din trei membri, precum şi un membru supleant.
(2) În afara condiţiilor prevăzute la art.III(1) al prezentului regulament, candidatul pentru
organele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
a. Să fie membru cu drept de exercitare al profesiei înscris în Tabloul Avocaților Baroului
Ilfov
b. să îndeplinească condiţia de vechime prevăzută la art. 71 alin. (1), art. 72 alin. (1), art.
74 alin. (1) sau, respectiv, art. 269 alin. (2) ale Statutului;
c. să nu fi fost lucrător sau colaborator al fostei Securităţi; Să nu fie lucrător operativ,
inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor/structurilor de informații
românești sau străine.
d. să aibă o reputaţie neştirbită;
e. sa aiba achitate la zi contributia catre barou, fondul de solidaritate si filiala C.A.A.
Bucuresti-Ilfov.
f. sa nu se afle in situatii care atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de
exercitiu al profesiei
g. sa nu se afle in executarea unei sanctiuni disciplinare;
h. sa nu fi fost condamnat penal definitiv.
(3) Candidaţii care nu întrunesc numărul necesar de voturi pentru a fi aleşi în organele
colective pentru care candidează pot dobândi calitatea de membri supleanţi în aceste
organe, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute şi în limita numărului de supleanţi
prevăzut la alin. (1), dacă acceptă această calitate.
(4) Potrivit prevederilor art. 55 lit. t) din Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat (numită în continuare “Lege”), alegerea prodecanului baroului este de
competenţa consiliului baroului. Baroul are un prodecan, ales prin vot secret, dintre
membrii consiliului baroului în prima şedinţă a acestuia organizată după ţinerea adunării
generale elective, cu un cvorum de vot de jumătate plus unu din numărul membrilor
consiliului.
(5) Preşedintele comisiei de disciplină şi preşedintele comisiei de cenzori sunt aleşi de
membrii comisiilor respective, în condiţiile prevăzute la alin. (4).
V. Candidaturi. Contestaţii la candidaturi.
(1) Perioada de depunere a candidaturilor pentru organele baroului este de la 07.09.2020
pana la 17.09.2020, ora 17:00.
(2) Candidaţii pentru organele baroului îşi vor depune prin intermediul poștei electronice, în
scris, candidatura la secretariatul baroului, la adresa de e-mail secretariat@barouilfov.ro, exclusiv prin utilizarea formularului cuprins la Anexa 1 a prezentului regulament,
însoţită de documentaţia prevăzută la alin. (3), sub sancţiunea invalidarii. Acestea pot fi
depuse exclusiv in perioada prevăzută la alin. (1) al prezentului articol. În cazul în care
candidatura se va comunica în afara intervalului orar 9:00-17:00 al zilelor lucrătoare,
aceasta se va înregistra cu data următoarei zile lucrătoare. Primirea candidaturii va fi
confirmata in scris prin aceeasi modalitate de comunicare. In cazul in care candidatul nu
primeste confirmarea scrisa in termen de 1 (una) ora de la comunicarea acesteia, este
obligat sa verifice telefonic motivele pentru care nu a primit confirmarea de primire.
(3) Candidatul va anexa formularului de candidatură următoarele înscrisuri:
a. curriculum vitae;
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b. copie de pe poliţa de asigurare profesională, valabilă pentru data alegerilor;
c. adeverință din partea Filialei București-Ilfov a C.A.A., din care să reiasă faptul că nu
înregistrează restanțe la plata contribuțiilor către aceasta
d. programul electoral (pentru candidaţii la calitatea de decan şi de membru în consiliul
baroului).
(4) Un avocat poate candida pentru mai multe organe ale baroului.
(5) Lista candidaturilor depuse pentru toate organele baroului va fi afişată pe pagina web a
baroului în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei prevăzute la alin. (1). Anunţul
cuprinzând lista candidaturilor va menţiona şi data-limită de formulare şi înregistrare prin
e-mail-ul secretariatul baroului a contestaţiilor la candidaturi.
(6) Sub sancţiunea decăderii din termen, orice avocat membru al baroului poate formula
contestaţie faţă de oricare dintre candidaturile publicate, în termen de 5 (cinci) zile de la
data publicării candidaturilor, respectiv până la data de 22.09.2020, ora 16, inclusiv.
(7) Contestaţia se va depune prin intermediul poștei electronice, în scris, la adresa de email secretariat@barou-ilfov.ro, cel târziu până în ultima zi de contestații, la ora 16:00,
sub sancţiunea neluării în considerare. Primirea contestatiei va fi confirmata in scris prin
aceeasi modalitate de comunicare ca cea prevăzută la alin. 2), de mai sus.
(8) Contestaţiile vor fi analizate numai în ce privește îndeplinirea de către candidat a
condiţiilor prevăzute de Lege, Statut şi de prezentul regulament.
(9) Consiliul baroului va verifica îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale, statutare
şi regulamentare şi va soluţiona contestaţiile la candidaturi în termen de maximum 7
(şapte) zile de la încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor. Lista definitivă a
candidaţilor va fi afişată 01.10.2020, la sediul baroului şi pe pagina web a acestuia.
VI. Campania electorală
(1) Campania electorală începe în ziua următoare afişării listei definitive a candidaturilor
declarate valabile. Campania electorală se încheie cu 2 (două) zile înainte de data fixată
pentru ţinerea adunării generale în prima convocare.
(2) Campania electorală se va desfăşura prin orice mijloace de publicitate care să nu
contravină dispoziţiilor legale generale cât şi speciale.
VII. Votul electronic
(1) Având în vedere masurile de distanțare socială impuse de pandemia cauzată de virusul
SARS-COV II, votul se va desfasura in sistem electronic.
(2) Votul electronic trebuie să asigure că:
a. votantul poate vota numai o singură dată pentru o categorie de candidaţi,
b. în cadrul unei categorii de candidaţi, votantul nu poate vota mai mulţi candidaţi decât
locuri eligibile, şi că
c. votul exprimat în aceste condiţii este secret.
(3) Votarea prin mijloace electronice este admisibilă numai dacă au acces la acest sistem
de votare şi avocaţii care nu dispun de tehnică de calcul sau nu deţin cunoştinţele
necesare exercitării unui astfel de vot. Se va considera că aceste cerinţe sunt îndeplinite
dacă la sediul baroului este organizat un centru de votare electronică, dotat cu cel puţin
două calculatoare racordate la serverul pe care este instalat programul informatic de
votare, şi dacă la acest centru funcţionează, într-un interval orar stabilit de catre
secretariatul baroului, operatori care să acorde asistenţă tehnică votanţilor pentru
exercitarea votului pe această cale. Asistenţa oferită de operatori se va limita strict la
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(4)
a.
b.
c.
(5)

(6)

(7)

explicarea modului de exprimare a votului electronic, votarea urmând a se realiza de
votant în condiţii de confidenţialitate. Accesul avocaților în interiorul sediului se va face
pe rând, maxim câte 2 avocați în interior, cu respectarea regulilor de protecție și
distanțare socială, pe baza unei liste intocmite cu 48 de ore inainte de ora de inceput a
procesului electiv pe baza solicitarii scrise adresate prin email de catre fiecare solicitant
in parte cu cel putin 72 de ore inainte de ora stabilita pentru inceperea procesului electiv.
Regulamentul privind utilizarea sistemului electronic de votare, este parte integrată a
prezentului Regulament (anexa 3) și conține:
descrierea funcţionării sistemului de vot electronic,
toate informaţiile necesare votanţilor pentru înscrierea în acest sistem,
instrucţiunile pentru exercitarea de către aceştia a votului pe aceasta cale,
Votarea prin mijloace electronice nu necesită prezenţa votanţilor la un loc anume stabilit.
Votarea electronică va fi realizată în intervalul orar 10.00 – 24.00 în ziua fixată pentru
alegeri.
Cerinţele prevăzute de Lege şi Statut privind cvorumul de prezenţă se menţin.
Determinarea cvorumului va fi realizată la încheierea procedurii de vot electronic, în
acest caz cvorumul de prezenţă fiind considerat a fi numărul total al celor care au votat
în sistem electronic. În cazul nerealizării cvorumului de prezenţă, se va publica pe
pagina de web a baroului un anunț, în care se va menționa și faptul că se va proceda la
cea de-a doua convocare, care va avea loc la data de 07.11.2020.
La a doua convocare votul va fi realizat tot pe cale electronică, cu respectarea aceloraşi
condiţii de la prima convocare.

VIII. Consultantul tehnic
(1) Votarea si procesarea buletinelor de vot vor fi realizate in sistem electronic, prin
implicarea unui consultant tehnic, selectat de Consiliul baroului.
(2)Consultantul va asigura suport tehnic votanţilor pentru exercitarea votului pe această cale
si va asigura emiterea și semnarea raportului privind numărătoarea voturilor.
(3)Consultantul raspunde penal, civil sau in orice alt fel pentru asigurarea conditiilor de la
pct.VII din prezentul regulament sau pentru aspectele tehnice pentru care asigura suport
tehnic.
IX. Comisia de solutionare a contestatiilor
(1) Comisia de Solutionare a Contestatiilor denumita in continuare Comisia va fi formata din
3 membri.
(2) In prima sedinta care va avea loc dupa numire, comisia isi va alege un presedinte.
(3) Comisia va solutiona contestatiile formulate impotriva rezultatelor alegerilor, fără citarea
si prezenta petentilor.
(4) Vor putea face parte din Comisie, doar persoanele care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
a) Sunt membri ai Baroului Ilfov, inscrisi pe Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a
profesiei;
b) Au achitat la zi taxele datorate Baroului Ilfov si U.N.B.R.
c) Nu se afla in situatii care atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu
al profesiei;
d) Nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare;
e) Nu sunt condamnati penal definitiv;
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f) Nu se afla in relatii de rudenie pana la gradul 4 inclusiv, afinitate, colaborare, salarizare,
asociere sau conlucrare profesionala cu candidatii, depunand o declaratie ca nu se afla
in conflict de interese, in sensul celor de mai sus.
g) Din cadrul comisiei nu pot face parte candidatii.
(5) Cererea de inscriere in Comisie (Anexa 2 la Regulament) se va transmite la adresa de
email secretariat@barou-ilfov.ro, in perioada 02.10.2020-08.10.2020.
(6) Consiliul baroului verifica indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 4 și decide componența
comisiei. In cazul in care se inscriu mai multi candidati eligibili, selectia acestora se va
face prin tragere la sorti, de catre Consiliul baroului.
(7) Comisia va funcționa în aceeași componență în cazul ambelor convocări, dacă va fi
cazul.
X. Procedura desfăşurării adunării generale elective. Procedura alegerii organelor de
conducere ale baroului.
(1) Adunarea Generală Electivă va avea loc în data de 17.10.2020 la prima convocare,
respectiv data de 07.11.2020, pentru a doua convocare, in intervalul orar 10:00 – 24:00,
în format electronic.
(2) Având în vedere natura secretă a votului, vor fi generate un număr de tichete ce vor
conține Codul Utilizator si Codul Parola, egal cu numărul avocaților cu drept de vot, ce
vor fi introduse în plicuri nemarcate si vor fi imediat sigilate prin diligența secretariatului
baroului. La aceasta operatiune, in vederea confirmarii caracterului deplinei
confidentialitati a acesteia, vor putea asista primii 4 avocati care-si declara in scris
aceasta intentie in perioada 28.09.2020 – 01.10.2020 pentru prima convocare, respectiv
21.10.2020 – 24.10.2020 pentru a doua convocare. Avocatii in cauza nu pot fi dintre cei
care si-au depus candidatura. Cel putin unul din cei patru avocati vor/va semna pe
fiecare plic spre neschimbare.
(3) Fiecare alegator are dreptul sa primeasca un singur tichet.
(4) Se va putea intra in posesia codurilor de acces prin doua modalitati:
a) ridicare personala sau prin imputernicit, de la sediul baroului. Ridicarea prespune
alegerea unuia dintre plicurile sigilate.
b) comunicare prin scrisoare simpla pe adresa sediului profesional aflata in evidentele
baroului.
(5) Plicul ce conține tichetul se poate ridica în perioada 01.10.2020 – 08.10.2020, pentru
prima convocare, respectiv 20.10.2020 – 29.10.2020, pentru a doua convocare, de la
sediul Baroului Ilfov, personal sau de catre o altă persoană în baza unei împuterniciri
scrise, ce se va comunica anterior la secretariatul baroului. În această situație se va
considera că plicul a intrat în posesia beneficiarului din momentul ridicării personale sau
prin imputernicit.
(6) Avocaților care nu s-au prezentat in perioada indicata mai sus, li se vor comunica
tichetele prin intermediul poștei române, prin scrisoare simpla, fără confirmare de
primire, în data de 09.10.2020, pentru prima convocare, respectiv 30.10.2020, pentru a
doua convocare. În această situație se va considera că plicul a intrat în posesia
beneficiarului din momentul depunerii la poștă, indiferent dacă acesta ajunge sau nu la
destinatar. Cei care cunosc ca au probleme cu predarea corespondentei sau care au
motive intemeiate de temere cu privire la nepredarea corespondentei prin mijloacele de
comunicare postale obisnuite sunt asteptati sa aleaga prima varianta (a)
(7) Odată intrat în posesia tichetului, alegatorul nu va mai putea solicita un alt tichet.
Intrarea în posesia tichetului este definită mai sus, la alin. 5-6.
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(8) Votul se exprimă în conformitate cu instrucţiunile privind procesul de votare prin
sistemul de vot electronic al Baroului Ilfov, prevăzut la Anexa 3 a prezentului
Regulament.
(9) Votarea se realizează personal şi individual de către participanţii la adunare.
(10) La încheierea votării, consultantul tehnic va verifica îndeplinirea condiției de cvorum și
va întocmi proces-verbal în acest sens. În cazul nerealizării cvorumului de prezenţă
necesar, se va anunţa aceasta membrilor baroului prin intermediul e-mailului, de la
adresa secretariat@barou-ilfov.ro, în proxima zi lucrătoare, precum şi faptul că
adunarea electivă se va întruni în cea de-a doua convocare la data publicată pentru
aceasta. Informațiile vor fi postate și pe site-ul Baroului Ilfov.
(11) Pentru a doua convocare se va genera un set nou de coduri. Se menține procedura
privind modalitățile prin care avocații vor putea intra în posesia noilor coduri, prevăzută
la alin. 4-7 ale prezentului articol.
(12) În cazul realizării cvorumului de prezenţă necesar, consultantul tehnic va descărca
rezultatele alegerilor și va întocmi un proces-verbal, cuprinzând rezultatul votului
defalcat pentru toate organele baroului, pe care îl va înainta Consiliului Baroului Ilfov.
XI. Validarea rezultatelor alegerilor. Contestaţii cu privire la rezultatul votului.
(1) În cazul în care nu vor constata neregularităţi, Consiliul baroului va valida rezultatul
alegerilor. Neregularitățile vor fi soluționate de către Comisia de Contestații.
(2) După validarea rezultatului alegerilor se va anunţa rezultatul alegerilor membrilor
baroului prin intermediul e-mailului, de la adresa secretariat@barou-ilfov.ro, în proxima
zi lucrătoare și le va posta pe site-ul Baroului Ilfov. Vor fi declaraţi câştigători candidaţii
care întrunesc cele mai multe voturi pentru fiecare din funcţiile eligibile.
(3) Dacă, în urma voturilor exprimate, un candidat va obţine mai multe funcţii, va fi validat
pentru una singură, în următoarea ordine:
a. decan
b. consilier
c. membru al comisiei de cenzori
d. membru al comisiei de disciplină
(4) Cu excepţia funcţiei de decan, candidaţii care se vor situa pe locurile neeligibile vor fi
declaraţi consilieri supleanţi, dacă acceptă această calitate.
(5) Rezultatele alegerilor vor fi publicate prin afişare la sediul baroului şi prin postare pe
pagina web a acestuia. Pentru transparență, vor fi comunicate și postate și listele cu
voturile exprimate. Astfel, în baza codului de utilizator, fiecare avocat își va putea
verifica votul exprimat.
(6) Contestaţiile împotriva rezultatelor alegerilor se vor depune în prima zi lucrătoare
subsecventă datei alegerilor, până la ora 16,00, şi vor fi soluţionate în termen de 48 de
ore de către Comisia de Contestații, care hotărăşte pe baza votului majoritatii membrilor
săi.
(7) Hotărârea pronunţată de Comisia de Contestații va fi publicată în modalităţile prevăzute
la alin. (5).

XII. Încetarea prematură a mandatului și păstrarea rezultatului votului
(1) În cazul în care mandatul unui candidat ales încetează, indiferent de motiv, mai înainte
de expirarea termenului acestuia, se va proceda după cum urmează:
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a. pentru funcţia de decan se vor organiza alegeri anticipate în termen de 60 de zile de la
data constatării de către consiliul baroului a încetării mandatului
b. pentru orice altă funcţie, funcţia vacantă va fi ocupată de candidatul aflat pe primul loc
neeligibil.
(2) Mandatul acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1) durează până la data expirării
mandatul acordat iniţial. In cazul functiei de decan ocuparea pozitiei pe o perioada mai
scurta decat termenul legal valoreaza tot un mandat.
(3) Consiliul baroului este obligat să păstreze, în condiţii de securitate, rezultatele voturilor
exprimate la adunarea generală electivă, timp de 4 (patru) ani de la data publicării
hotărârii Consiliul baroului, prevăzută la art. XI alin. 1.

XIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prezentul Regulament a fost adoptat ca urmare a necesitatii convocarii unei alte Adunari
Generale Elective ca urmare a neîndeplinirii condiției de cvorum în ambele convocări
stabilite prin Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale
Baroului Ilfov adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 121/10.12.2019
(2) Adunarea Generală electivă a Baroului Ilfov s-a fixat de către Consiliul Baroului Ilfov în
ședința din 11.08.2020, pentru data de 17.10.2020, în prima convocare, iar în cazul în
care cvorumul de prezenţă nu este întrunit, se stabilește următoarea convocare pentru
data de 07.11.2020.
(3) Potrivit prevederilor art. 68 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, prezentul se adoptă
cu cel puţin 60 de zile anterior datei ţinerii Adunării Generale (în prima convocare), la
sediul Baroului Ilfov din Bucureşti, Calea Moşilor nr. 88, sectorul 3, şi pe pagina web a
acestuia (www.barou-ilfov.ro) şi rămâne definitiv în termen de 15 zile de la data afişării.
(4) Prezentul regulament a fost adoptat de Consiliul Baroului Ilfov la data de 11.08.2020.

Consiliul Baroului Ilfov
Avocat dr. Lovin Serban Niculae
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ANEXA 1

Către,
Baroul Ilfov

Subsemnatul:
Avocat ____________________________________________________ (prenume, nume)
avocat definitiv, membru al Baroului Ilfov, în termenul prevăzut de Regulamentul pentru
organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov, depun prezentul

FORMULAR DE CANDIDATURĂ
prin care îmi anunţ candidatura pentru calitatea de
__________________________________________________________________________
(a se completa, după caz: decan, membru în consiliul baroului, membru in comisia de
disciplină, membru în comisia de cenzori)
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declaraţii,
că îndeplinesc toate condiţiile pentru a fi ales în organul de conducere pentru care candidez,
prevăzute de Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, de Statutul
profesiei de avocat şi de Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere
ale Baroului Ilfov şi că am cunoştinţă de îndatoririle şi responsabilităţile aferente calităţii
pentru care candidez, pe care mă oblig a le îndeplini corespunzător în cazul în care voi fi
ales.
Am depus prezentul formular în dublu exemplar, dintre care unul, purtând viza de primire a
secretariatului baroului, mi-a fost restituit.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scopul si conditiile prevazute de
Regulament.

Semnătura,
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ANEXA 2

Către,
Baroul Ilfov

Subsemnatul(a) _______________________________________________ avocat în
Baroul Ilfov, solicit inscrierea in COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în
declaraţii, că nu candidez, nu mă aflu in relatii de rudenie pana la gradul 4 inclusiv, afinitate,
colaborare, salarizare, asociere sau conlucrare profesionala cu candidatii și îndeplinesc toate
condiţiile pentru a fi ales în calitate de membru al Comisiei de Disciplină, prevăzute de Legea
privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, de Statutul profesiei de avocat şi de
Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov şi că
am cunoştinţă de îndatoririle şi responsabilităţile aferente calităţii pentru care solicit
înscrierea, pe care mă oblig a le îndeplini corespunzător.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scopul si conditiile prevazute
de Regulament.

Semnătura ----------------------------Data ______
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ANEXA 3

Instrucțiuni privind procesul de votare
prin sistemul de vot electronic al Baroului Ilfov
Votarea se va efectua urmand 2 etape :
I – Introducerea codurilor de acces in sistemul electronic de vot.
II – Votarea propriu-zisa.
IMPORTANT: Un alegator poate sa voteze o singura data folosind codul de acces in
sistemul de vot electronic.
I. Introducerea codurilor extrase in sistemul electronic de vot
Pentru a-si exercita votul, un alegator trebuie sa acceseze site-ul ……… și să introduca
codurile in sistemul de vot electronic la sectiunea Pagina de start, apoi se apasa
butonul Autentificare pentru a se accesa sistemul de vot.
In cazul in care alegatorul considera necesar, în intervalul orar prevăzut la Capitolul VI alin. 3
din Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului
Ilfov, poate solicita asistenta de specialitate personalului tehnic in vederea initierii
operatiunii premergatoare votului efectiv. Pagina de vot arata ca cea prezentata mai
jos.

Dupa autentificare / intrare in sistemul de vot, alegatorul isi poate exercita votul pentru
urmatoarele 5 categorii:
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1234-

Optiuni privind Decanul Baroului Ilfov;
Optiuni privind membrii Consiliului Baroului Ilfov;
Optiuni privind membrii Comisiei de Disciplina;
Optiuni privind membrii Comisiei de Cenzori ;

II. Votarea propriu-zisa
Navigarea in sistemul de vot se face prin apasarea butoanelor din meniu, aferente
categoriilor enumerate mai sus.
Alegatorul poate vota in ce ordine doreste. Deasemenea, daca nu doreste sa voteze la o
anumita categorie poate trece peste aceasta selectand urmatoarea categorie si asa
mai departe, respectiv poate apasa butonul “nu votez la aceasta categorie, trec mai
departe”. Ulterior, poate reveni sa voteze la categoria la care nu a votat.

Fiecare sectiune poate avea la momentul votului un numar mai mare sau mai mic de
candidati, in functie de candidaturile depuse in prealabil, conform regulamentului.
La fiecare sectiune de vot, alegatorul este instiintat cu privire la numarul maxim de candidati
pe care ii poate vota. Depasirea acestui numar va genera un mesaj de avertizare, iar
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alegatorul trebuie sa revizuiasca alegerile sale pentru a se incadra in numarul precizat.
Alegatorul nu poate finaliza votul daca a bifat mai multi candidati decat numarul maxim
permis pentru acea categorie. Daca alegatorul bifeaza mai putini candidati decat
numarul maxim, votul poate fi finalizat pentru acea categorie. Atentie, in acest din urma
caz, alegatorul nu este instiintat ca a avut mai putine optiuni decat numarul maxim
permis !
Votarea pentru fiecare sectiune se finalizeaza odata cu apasarea butonului VOTEAZA
Alegatorul poate sa navigheze in meniu si sa voteze la toate sectiunile, urmand aceleasi
etape descrise anterior. Pentru categoria/ile la care nu doreste sa-si exprime votul,
votul sau va fi astfel anulat.

ATENTIE !!!!!
Pentru fiecare alegator votarea se incheie in momentul in care apasa butonul Iesire. In cazul
in care alegatorul a apasat butonul Iesire nu va mai putea reintra in sistemul de vot.
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Atentie!: Un alegator poate sa voteze o singura data folosind codul de acces in
sistemul de vot electronic.
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