
REGULAMENT 

pentru organizarea  alegerilor organelor de conducere ale 

Baroului Caraș-Severin – 2020  

În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (6) din Statutul Profesiei de 

Avocat, cu modificările și completările ulterioare, „Cu cel puțin 60 de zile 

anterior datei desfășurării alegerilor, consiliile barourilor vor adopta 

regulamentul de organizare a alegerilor organelor de conducere ale 

barourilor.” 

 

REGULAMENT 

pentru organizarea  alegerilor organelor de conducere ale 

Baroului Caraș-Severin 

Art. 1 

Adunarea Electivă a Baroului Caraș-Severin va alege următoarele organe 

ale profesiei: 

a.-Consiliul Baroului – format din 7 membri (Decanul și 

Prodecanul sunt incluși în acest număr) cu vechime neîntreruptă în profesie 

de minimum 8 ani; 

b.-Decanul Baroului – va fi ales dintre avocații cu vechime de cel 

puțin 10 ani în profesie și care este membru al Baroului de cel puțin 5 ani; 

c.-Comisia de cenzori – formată din 3 membri cu vechime 

neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani; 

d.-Comisia de disciplină – formată din 5 membri cu vechime în 

profesie de cel puțin 10 ani. Comisia este coordonată de un președinte ales 

de către membrii acesteia. 

 



Art. 2 

Adunarea Generală este formată din toți avocații înscriși în Tabloul  

Baroului, cu drept de exercitare a profesiei. 

Art. 3 

Adunarea Generală a Baroului adoptă hotărâri, care sunt obligatorii pentru 

membrii Baroului, în condițiile prevăzute de lege și de Statutul profesiei. 

Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți. 

Organizarea Adunării Generale de alegeri a organelor de conducere a 

Baroului Caraș-Severin este în sarcina Consiliului Baroului Caraș-Severin. 

Odată cu convocarea Adunării Generale se stabilește și ordinea de zi. 

 

Art. 4 

Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere a Baroului este 

legal constituită numai cu prezența majorității avocaților care au dreptul de 

a participa la Adunarea Generală. Aceștia pot face propuneri pentru 

completarea ordinii de zi. Propunerile vor fi depuse în scris cu cel puțin 5 

zile înainte de data la care a fost convocată Adunarea Generală. Ordinea de 

zi va fi supusă spre aprobare prin vot deschis Adunării Generale. Înscrierile 

la cuvânt se vor face înaintea începerii fiecărui punct al ordinii de zi. Orice 

înscriere ulterioară va fi luată în considerare numai cu aprobarea prin vot 

deschis a Adunării Generale. 

 

Art. 5 

Potrivit art.53 alin.5 din Legea nr.51/1995, ședința Adunării Generale va fi 

condusă de cel mai în vârstă  membru prezent al Baroului. Acesta va solicita 



Adunării Generale să se facă propuneri în vederea constituirii prezidiului 

Adunării Generale și a secretariatului compus din 5 membri cu drept de vot, 

care nu sunt candidați. Propunerile se supun la vot. 

 

Art. 6 

Secretarul Adunării Generale va redacta procesul-verbal. 

 

Art. 7 

Adunarea Generală poate hotărî alegerea a 2 consilieri supleanți în cazul  

încetării mandatului de consilier ales. Consilierii supleanți vor completa 

consiliul în ordinea numărului de voturi obținut, pentru perioada de mandat 

rămasă vacantă. Odată cu alegerea Decanului și membrilor Consiliului 

Baroului, se aleg și membrii Comisiei de cenzori și Comisiei de disciplină, 

care trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și consilierii. Pentru buna 

desfășurare a alegerilor, decanul de vârstă va supune la vot constituirea și 

componența comisiilor de votare. 

 

Art. 8 

Alegerea pentru funcția de decan și cea de consilier se exercită prin 

depuneri de candidaturi personale. 

 

Art. 9 

Pot înregistra candidaturi pentru funcția de decan avocații cu o vechime în 

profesie de cel puțin 10 ani și cu o vechime în Baroul Caraș-Severin de cel 

puțin 5 ani, iar pentru funcția de consilier, avocații cu o vechime 



neîntreruptă în profesie de cel puțin 8 ani. Candidaturile se înregistrează la 

sediul Baroului Caraș-Severin din mun.Reșița str.Horea nr.2-4 în perioada 

care se va comunica odată cu convocarea adunării generale de către 

Consiliul Baroului. 

 

Art. 10 

Consiliul Baroului va constitui o comisie de validare a candidaturilor,  

verificând fiecare candidatură să îndeplinească condițiile stabilite de lege, 

statut, codul deontologic și prezentul Regulament. Rezultatul verificărilor 

va fi decis cu majoritate de voturi și va condemnat într-un proces-verbal, 

care va cuprinde candidații admiși și cei respinși. Respingerea candidaturii 

trebuie să fie motivată. Contestațiile împotriva măsurii luate de Comisia de 

validare vor fi depuse în 24 de ore de la afișarea listelor și vor fi  soluționate 

de Consiliul Baroului Caraș-Severin în cel mult 48 de ore de la împlinirea 

termenului de depunere a contestațiilor, după care se va afișa lista finală a 

candidaților validați.  

 

Art. 11 

Buletinele de vot se tipăresc și se înseriază în atâtea exemplare câți avocați 

sunt înscriși în Baroul Caraș-Severin cu drept de exercitare a profesiei la 

data alegerilor și se semnează pe spate de către Decan și Prodecan. 

 

Art. 12 

Buletinul de vot va cuprinde în partea stângă numele fiecărui candidat 

înscris, în ordine alfabetică. 



Art. 13 

Votul „pentru” se exprimă prin lăsarea intactă a numelui candidatului, iar  

votul „contra” prin tăierea cu o linie orizontală a numelui candidatului. 

 

Art. 14 

Se votează un singur candidat pentru funcția de decan și un număr de 6 

candidați pentru funcția de consilier. Orice vot în plus sau în minus atrage 

nulitatea întregului buletin. 

 

Art. 15 

Buletinele de vot sunt separate, unul pentru decan și unul pentru consilieri.  

Votul se va exercita în urne separate. 

 

Art. 16  

Buletinele de vot se împart celor prezenți, iar buletinele neîmpărțite se 

anulează de către comisia de validare în prezența Președintelui de ședință 

și se întocmește în acest sens procesul-verbal. 

 

Art. 17 

Cele două buletine pentru alegerea decanului și a consilierilor se împart 

deodată membrilor Adunării Generale, care își vor exercita votul simultan 

și vor depune buletinele în două  urne separate, una pentru decan și una 

pentru consilieri. 

 

 



Art. 18 

Va fi validat ca decan candidatul cu cele mai  multe voturi, iar ca și 

consilieri primii 6 în funcție de numărul de voturi obținute.  

 

Art. 19 

Alegerea Comisiei de cenzori și a Comisiei de disciplină se va face prin vot 

deschis. 

 

Art. 20 

Membrii Consiliului nou ales vor alege Prodecanul imediat după 

constituire. 

 

Art. 21 

Prezentul Regulament se completează, în mod corespunzător cu dispozițiile 

Legii nr.51/1995 republicată și cu cele ale Statutului Profesiei de Avocat. 

Prezentul Regulament a fost adoptat de Consiliul Baroului Caraș-Severin 

în ședința din 24 aprilie 2020. 

 

Consiliul Baroului Caraș-Severin, 

 

 D E C A N                                                   P R O D E C A N 
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