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HOTĂRÂREA NR. 58/10.05.2022 

  

Având în vedere demisia domnului avocat Paidiu Hubert Alin din calitatea de decan 

al Baroului Ilfov, intervenită la data de 08.03.2022. 

Având în vedere dispozițiile art. 51 alin. (2) lit. b, 54 indice 1 alin. 1 din Legea 

nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (3)-(5) din Statutul Profesiei de Avocat 

    

CONSILIUL BAROULUI ILFOV 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 - Se convoacă Adunarea Generală Electivă a Baroului Ilfov pentru ziua de 

luni, data de 18.07.2022, ora 15:00 prima convocare, respectiv luni, data de 18.07.2022, 

ora 16:00 a II-a convocare. 

 

Art.2 - Se adoptă Regulamentul pentru organizarea alegerilor decanului Baroului 

Ilfov anexat prezentei. 

 

Art.3 - Adunarea Generală Electivă a Baroului Ilfov, respectiv votul privind 

alegerea decanului Baroului Ilfov va avea loc în format fizic, la Hotel Internațional  

București, situat în Str. Căuzași nr. 27, Sector 3, București, sala Observator, conform 

procedurii stabilite prin Regulamentul de alegeri. 

 

Art.4 - Ordinea de zi a Adunării Generale Elective va cuprinde un unic punct, 

respectiv: Alegerea Decanului baroului; 

 

Art.5 - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și 

prin publicare pe site-ul oficial al baroului. 

 

Art.6 - Compartimentele “Secretariat” și IT vor aduce la îndeplinire dispozițiile 

prezentei hotărâri. 
 

 

Prodecan, 

Avocat Cherciu Călin Rodica
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 Hotărârea Consiliului Baroului Ilfov nr. 58/10.05.2022 – Anexă 

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA  

 BAROUL ILFOV 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

REGULAMENT 

PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR 

DECANULUI BAROULUI ILFOV 

 

 

            
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

  
 

  

- Iulie 2022 - 
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I.  Data adunării generale elective  

(1) Data adunării generale de alegere a decanului baroului a fost stabilita de Consiliul Baroului Ilfov in sedinta din 
data de 10.05.2022 pentru data de 18.07.2022 ora 15.00. 

(2) Modalitatea de vot este cea clasica, vot cu buletine de vot.   

(3) Procedura convocării adunării generale elective se face cu respectarea dispoziţiilor legale. În convocarea pentru 

prima adunare generală electivă se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, dacă cea dintâi nu s-
ar putea ţine din cauza neîntrunirii cvorumului de prezenţă prevăzut de Statutul profesiei de avocat (numit în 

continuare “Statut”). A doua adunare generală electivă se poate întruni în chiar ziua stabilită pentru prima 
adunare. Astfel a doua adunare se stabilește pentru data 18.07.2022 ora 16.00. 

(4) Locul ţinerii Adunării Generale va fi anuntat de catre Consiliul Baroului odata cu publicarea convocării Adunării 
Generale.  

           

II.  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 prevăzute la art. 88 alin. 1 lit. d și e din Legea 51/1995.  

(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 şi se postează pe pagina 

de internet a Baroului Ilfov în termen de 5 zile de la data publicării prezentului Regulament. 

(3) În termen de cel mult 10 zile de la data afişării, prevăzută la alin. (2), avocaţii care nu figurează pe tabelul 

provizoriu al participanţilor la adunarea electivă pot formula contestaţii, în scris şi cu alăturarea  înscrisurilor 

relevante. Soluţionarea contestaţiilor este de competenţa consiliului baroului.   

(4) După soluţionarea contestaţiilor, tabelul definitiv al avocaţilor cu drept de participare la adunarea generală 

electivă se afişează, potrivit prevederilor alin. (2), la data prevăzută la art. IV alin. (7) pentru afişarea listei 
definitive a candidaţilor. Între data publicării tabelului definitiv al avocaţilor cu drept de vot şi data organizării 

Adunării Generale Elective, baroul poate opera în acest tabel orice revizuiri impuse de modificarea menţiunilor 

din Tabloul avocaţilor baroului sau de rectificarea unor erori materiale, intervenite sau constatate între aceste 
date.  

  

III.  Condiţii pentru alegerea ca decan a baroului  

  

(1)  În afara condiţiilor prevăzute la art. II alin. 1 al prezentului regulament, candidatul pentru demnitatea de decan 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:  

a. să îndeplinească condiţia de vechime prevăzută la art. 74 alin. (1) a Statutului;  

b. să nu fi fost lucrător sau colaborator al fostei Securităţi;  

c. să aibă o reputaţie neştirbită.  

d. să nu înregistreze restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale 

e. să aibă încheiată poliţă de asigurare profesională valabilă   

 

 

IV.  Candidaturi. Contestaţii.   
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(1) Perioada de depunere a candidaturilor pentru demnitatea de decan al baroului este între 06.06.2022, ora 09.30 

-17.06.2022, ora 16.30.  

(2) Candidaţii pentru demnitatea de decan îşi vor depune personal şi în scris candidatura la secretariatul baroului, 

prin utilizarea formularului cuprins la Anexa 1 a prezentului regulament, însoţită de documentaţia prevăzută la 

alin. (3), sub sancţiunea neluării în considerare a candidaturii. Acestea pot fi depuse exclusiv in programul de 
lucru al secretariatului ce se desfasoara de luni pana vineri, cu exceptia zilelor declarate sarbatoare la nivel 

national, intre orele 9 - 17 

(3) Candidatul va anexa formularului de candidatură următoarele înscrisuri: 

a.  curriculum vitae;  

b. copie de pe poliţa de asigurare profesională, valabilă atât la data depunerii candidaturii cât și la data organizării 

alegerilor 

c. programul electoral  

(4) La data de 21.06.2022 Consiliul Baroului Ilfov va verifica îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale, 

statutare şi regulamentare și va valida candidaturile depuse pentru demnitatea de decan al baroului. Hotărârea 

privind validarea candidaturilor va fi afișată la sediul baroului şi pe pagina web a acestuia la data de 22.06.2022.  

(5) Sub sancţiunea decăderii din termen, orice avocat membru al baroului poate formula contestaţie faţă de 
oricare dintre candidaturile publicate, până la data de 24.06.2022.  

(6) Contestaţia se va depune personal și în scris la secretariatul baroului, in cadrul programului de lucru, sub 

sancţiunea neluării în considerare.  

(7) Contestaţiile vor putea privi numai îndeplinirea de către candidat a condiţiilor prevăzute de Lege, Statut şi de 

prezentul regulament.  

(8) Consiliul baroului va soluţiona contestaţiile la candidaturi în proxima ședință ulterioară încheierii perioadei de 

depunere a contestaţiilor. Lista definitivă a candidaţilor va fi afişată cu cel puţin 12 zile înaintea datei fixate 
pentru ţinerea adunării generale în prima convocare, la sediul baroului şi pe pagina web a acestuia. În cazul în 

care nu vor exista contestații, rămâne definitivă lista publicată la data de 22.06.2022. 

  

V.  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.  

  

VI.  Buletinele de vot   

(1) Buletinele de vot vor fi tipărite după afişarea listei definitive a candidaţilor. Operaţiunile de tipărire vor fi 
coordonate de o comisie desemnată de consiliul baroului, compusă din trei membri ai acestuia. Membrii 

comisiei nu vor putea să fie soţi, rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu vreunul dintre candidaţi sau avocaţi 
colaboratori în cadrul formei de exercitare a profesiei în care funcţionează vreunul dintre candidaţi.   

(2) Imprimarea buletinelor se va efectua de catre secretariatul baroului.  

(3) Buletinele de vot vor fi semnate si stampilate cu stampila baroului. 

(4) Pe buletinele de vot numele candidaţilor validaţi vor fi înscrise şi numerotate, unul sub altul, în ordine 

alfabetică.  

 

 

 

http://www.barou-ilfov.ro/
mailto:decan@barou-ilfov.ro
mailto:consiliu@barou-ilfov.ro
mailto:secretariat@barou-ilfov.ro


            
 

Tel: 004-0314.380.430 Fax: 004-0314.380.431  
Tel SECRETARIAT L-V:  0785298832 (orele 09:00-17.00)  
Tel SAJ L-D: 0785298833  

 web: www.barou-ilfov.ro  
e-mail decan: decan@barou-ilfov.ro  
e-mail consiliu: consiliu@barou-ilfov.ro  
e-mail secretariat: secretariat@barou-ilfov.ro  

Sediul: Calea Mosilor nr. 88, sect. 3, Bucuresti  
CIF: 29954787                            ANSPDCP: 26116 
Banca: OTP Bank Private Banking 
Cont: RO25OTPV116000616549RO01  

 

VII. Procedura desfăşurării adunării generale elective. Procedura alegerii decanului baroului.   

(1) La data ţinerii adunării generale elective, la intrarea în incinta locului unde se ţine aceasta, aparatul tehnico-
administrativ al baroului va proceda la verificarea, în baza card-ului de identitate pentru avocat  identitatea 

avocaţilor care se prezintă la adunare şi a dreptului acestora de a participa la adunarea generală electivă. 
Avocaţii validaţi în urma acestei proceduri de verificare vor fi declaraţi prezenţi şi înregistraţi ca atare în 

sistemul de evidenţă a participanţilor la adunarea generală electivă.  

(2) Lucrările adunării generale elective vor fi conduse de un prezidiu compus din prodecanul baroului daca acesta 
nu candideaza pentru demnitatea de decan, iar in caz contrar de decanul de vârstă al avocaţilor prezenţi, cu 

condiția ca acesta sa nu candideze la funcția de decan (numit în continuare “Preşedintele de şedinţă”), precum 

şi din patru membri, dintre care unul va îndeplini funcţia de secretar, aleşi cu majoritate din rândul 
participanţilor la adunare. Secretarul prezidiului va fi asistat de un secretar tehnic, desemnat de prezidiu şi 

anunţat adunării, compus din o persoană din rândul personalului tehnico-administrativ al baroului. Alegerea 

prezidiului adunării este valabilă indiferent dacă se întruneşte sau nu cvorumul de prezenţă necesar pentru 
ţinerea şedinţei adunării generale elective.  

(3) În cazul nerealizării cvorumului de prezenţă necesar, preşedintele de şedinţă va anunţa aceasta participanţilor 

precum şi faptul că adunarea electivă se va întruni în cea de-a doua convocare la data publicată pentru aceasta.   

(4) În cazul realizării cvorumului de prezenţă, preşedintele de şedinţă va anunţa caracterul statutar al adunării 
generale elective şi va comunica adunării informaţiile privind desfăşurarea acesteia. 

(5)  Ulterior anunțării îndeplinirii condiției privitoare la cvorum, se vor distribui participanților sub semnătură 

buletinele de vot. 

(6) Adunarea va desemna din rândul participanţilor, cu majoritate, comisia de numărare a voturilor (numită în 

continuare “Comisia de Votare”), compusă din trei membri, dintre care unul va avea calitatea de Preşedinte al 

acesteia. Membrii Comisiei de Votare nu vor putea să fie soţi, rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu 

vreunul dintre candidaţi sau avocaţi colaboratori în cadrul formei de exercitare a profesiei în care funcţionează 

vreunul dintre candidaţi.   

(7) Adunarea generală va alege, cu aceeaşi majoritate, şi o comisie de contestaţii (numită în continuare “Comisia 

de Contestaţii”), compusă din trei membri, dintre care unul va avea calitatea de Preşedinte al acesteia. 

Interdicţiile prevăzute la alin. (6) se aplică şi membrilor Comisiei de Contestaţii.  

(8) Înainte de începerea procedurii de votare, Comisia de Votare  va proceda la anularea buletinelor de vot rămase 

nedistribuite, întocmind în acest sens un proces verbal şi anunţând adunarea asupra numărului buletinelor de 
vot anulate.  

(9) Procedura de vot se desfăşoară până în momentul în care toţi participanţii prezenţi şi-au exercitat dreptul de 

vot. Cu luarea în considerare a numărului celor prezenţi, prezidiul adunării va putea fixa o oră-limită pentru 

finalizarea procedurii de votare.  

(10) Votul se exprimă  în conformitate cu instrucţiunile transmise participanţilor de către preşedintele adunării 

şi/sau cu cele tipărite pe formularele de vot.  

(11) Votul “pentru” se exprimă prin lăsarea intactă a numelui candidatului iar votul “contra” prin tăierea cu o linie 

orizontală a numelui candidatului. Buletinele de vot cuprinzând adăugiri sau orice alte menţiuni vor fi anulate.  

(12) Sub sancţiunea anulării votului, nu va putea fi exprimat vot “pentru” pentru un număr mai mare de un 
candidat.   

(13) Votarea se realizează personal şi individual de către participanţii la adunare.  

(14) Buletinele lor de vot se introduc în urna special amenajată pentru aceasta, sigilată cu un sigiliu purtând 

menţiunile baroului.   

(15) La urnă va fi prezent secretarul tehnic, care va avea și calitatea de operator al urnei. Operatorul urnei va 

permite introducerea de către fiecare votant numai a câte unui vot în urnă, în baza verificării identităţii 

votantului cu tabelul alfabetic de prezenţă a participanţilor la adunare şi a semnării tabelului de către 
participantul care a votat.   
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(16) La încheierea votării, sub supravegherea membrilor prezidiului, operatorul urnei va transporta urna la locul 

stabilit pentru funcţionarea Comisiei de Votare. În prezenţa membrilor prezidiului şi a membrilor Comisiei de 
Votare urna va fi desigilata şi se va proceda la numărarea buletinelor de vot, comparându-se numărul 

buletinelor de vot cu numărul votanţilor care au semnat tabelele de vot şi încheindu-se în acest sens un proces 

verbal semnat de Preşedintele Comisiei de Votare, de operatorul urnei şi de preşedintele de şedinţă. După 

aceasta membrii prezidiului vor părăsi sala Comisiei de Votare.  

(17) Până la finalizarea activităţii Comisiei de Votare nicio persoană nu va putea avea acces, sub niciun motiv, în sala 

acesteia, iar membrii Comisiei de Votare nu vor putea părăsi sala decât cu autorizarea Preşedintelui Comisiei şi 
fără a avea asupra lor buletine de vot şi niciun alt document legat, direct sau indirect, de activitatea Comisiei de 

Votare. Până la anunţarea rezultatelor finale ale alegerilor, este strict interzisă comunicarea de către membrii 

Comisiei de Votare, pe orice cale, a constatărilor făcute de aceştia în procesul de numărare a voturilor. 
Preşedintele de şedinţă şi ceilalţi membri ai prezidiului vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea 

respectării celor de mai sus.   

(18) După încheierea procesului verbal prevăzut la alin. (16) Comisia de Votare va trece la desfacerea buletinelor de 
vot. În caz de dubiu asupra valabilităţii unui vot, este obligatorie analiza acestuia de către toţi membrii Comisiei 

de Votare. Hotărârea în acest sens se ia cu majoritatea membrilor Comisiei. Procesul verbal completat în urma 

analizei tuturor buletinelor de vot şi a numărării voturilor se semnează de toti membrii Comisiei de Votare.  

(19) Procesul-verbal se înmânează preşedintelui de şedinţă, împreună cu buletinele de vot, introduse în plicuri 
sigilate şi semnate de membrii Comisiei de Votare.   

  

VIII. Validarea rezultatelor alegerilor. Contestaţii.  

(1) În cazul în care nu vor constata neregularităţi, Preşedintele adunării şi membrii prezidiului vor valida procesul-

verbal centralizator cuprinzând rezultatul alegerilor, prevăzut la art. VII alin. (19).  

(2) După validarea rezultatului alegerilor, Preşedintele adunării îl va comunica participanţilor la adunare, fiind 
declarat  câştigători candidatul care întruneste cel mai mare numar de voturi.  

(4) Rezultatele alegerilor vor fi publicate prin afişare la sediul baroului şi prin postare pe pagina web a acestuia, în 
următoarea zi lucrătoare.   

(5) Contestaţiile împotriva rezultatelor numărării voturilor se vor depune în termen de 24 de ore de la postarea 

rezultatelor şi vor fi soluţionate în termen de 48 de ore de către Comisia de Contestaţii. Comisia de Contestaţii 

hotărăşte cu majoritatea votului membrilor săi.  

(6) Hotărârea pronunţată de Comisia de Contestaţii va fi publicată în modalităţile prevăzute la alin. (4).   

  

IX.  Păstrarea buletinelor de vot şi a proceselor verbale ale adunării generale elective  

(1) Consiliul baroului este obligat să păstreze, în condiţii de securitate, buletinele conţinând voturile exprimate la 

adunarea generală electivă, timp de 4 (patru) ani de la data publicării hotărârii Comisiei de Contestaţii, 
prevăzută la art. VIII alin. (6).  

(2) În aceleaşi condiţii se vor păstra şi procesele verbale ale adunării generale elective.  

  

 

 

X. Dispoziţii finale şi tranzitorii  

(1) La desfăşurarea Adunării Generale elective pot participa, în calitate de observatori, cu aprobarea consiliului 
baroului, reprezentanţi ai mass-media şi ai organizaţiilor non-guvernamentale interesate, pe baza unor scrisori 

de acreditare transmise baroului cu cel puţin trei zile înaintea Adunării Generale.  

(2) Potrivit prevederilor art. 68 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, prezentul Regulament se afişează, cu cel 

puţin 60 de zile anterior datei ţinerii Adunării Generale (în prima convocare), la sediul Baroului Ilfov din 
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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.   

(3) Prezentul regulament a fost adoptat de Consiliul Baroului Ilfov la data de 10.05.2022.  

  

 

 

Consiliul Baroului Ilfov  

 

Prodecan,  

  

  

av. Cherciu Călin Rodica  
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ANEXA 1  

  

Am primit originalul astăzi, data de 

_________________   

  

  

_____________________________  
(semnătura si ştampila secretariatului baroului)1    

  

  

Către,  

Baroul Ilfov   

  

  

  

Subsemnatul:  

  

Avocat __________________________________________________________________(prenume, nume), avocat 

definitiv, membru al Baroului Ilfov, în termenul prevăzut de Regulamentul pentru organizarea alegerilor decanului 

Baroului Ilfov, depun prezentul   

  

  

FORMULAR DE CANDIDATURĂ  
  

  

prin care îmi anunţ candidatura  pentru calitatea de DECAN 

  

 

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.   

  

  

Semnătura,  

 

 

                                                           
1
 Viza de primire se aplică pe ambele exemplare ale formularului  
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