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REGULAMENT 

privind organizarea Adunării Generale a avocaților din Baroului Cluj și pentru 

desemnarea delegaților Baroului Cluj la Congresul Avocaților 2021 

 

1. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. În temeiul art. 54 ind. 1 din Legea nr. 51/1995, republicată și a Hotărârii 

Consiliului Baroului Cluj nr. 7/12.01.2021 și nr. 44/11.02.2021, Adunarea Generală a 

avocaților din Baroul Cluj se organizează în anul 2021 exclusiv prin mijloace de 

comunicare la distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom 

Meetings, în vederea dezbaterilor materialelor supuse votării și prin intermediul 

platformei online a Baroului Cluj, pentru exprimarea votului prin mijloace 

electronice. 

1.2. Materialele supuse dezbaterii vor fi accesibile fie în site-ul Baroului, fie în 

platforma de vot cu cel puțin 7 zile anterior datei fixate pentru Adunarea Generală. 

Materialele supuse votării vor fi anexate și buletinelor de vot online. 

 

2. DEPUNEREA CANDIDATURILOR PENTRU DESEMNAREA CANDIDAȚILOR LA 

CONGRES ȘI ÎNTOCMIREA LISTEI DE CANDIDAȚI 

2.1. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor în vederea desemnării 

candidaților la Congresul avocaților 2021 este cu 15 zile înainte de data primei 

convocări a Adunării Generale. 

2.2. În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. 1, art. 61 alin. 1 și art. 62 alin. 2 din 

Legea nr. 51/1995, republicată și art. 79 alin. 3 și 4 din Statutul profesiei de avocat, 

îşi pot depune candidatura membrii Baroului Cluj care au calitatea de avocați cu 

drept de exercitare a profesiei și care nu au datorii scadente privind taxele şi 

contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a 

fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor şi ale filialelor. 

2.3. Odată cu depunerea candidaturilor de la pct. 2.1, avocații vor putea depune și o 

scurtă prezentare și/sau un CV. Acestea vor fi disponibile, în măsura în care au fost 

depuse, pe platforma online de vot. 

2.4. Candidaturile depuse vor fi verificate de Decanul Baroului Cluj și validate de 

Consiliul Baroului Cluj, după care se va întocmi lista candidaţilor în ordine alfabetică. 
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3. BULETINELE DE VOT 

3.1. Buletinul de vot pentru desemnarea candidaților la congres va fi accesibil online 

pe platforma de vot a Baroului Cluj și va conține toți candidații în ordine alfabetică, 

astfel cum au fost validați conform prevederilor de la pct. 2.4. Pentru acest buletin 

de vot vor fi posibile exprimarea a cel mult 7 opțiuni dintre candidații înscriși pe 

buletin. 

3.2. Buletinele de vot pentru aprobarea celorlalte materiale supuse dezbaterilor, 

accesibile în aceeași platformă de vot, vor avea o singură opțiune de vot, din cele 3 

variante: PENTRU, ÎMPOTRIVĂ, ABȚINERE. 

3.3. Votul se va desfășura prin intermediul platformei de vot pe întreaga durată a 

zilei în care este organizată Adunarea generală, respectiv începând cu ora 00,00 a 

zilei Adunării generale și încheindu-se la ora 23,59 din respectiva zi. 

3.4. Buletinele de vot, cu excepția celui pentru desemnarea delegaților la Congresul 

avocaților 2021, vor avea stabilită opțiunea revenirii asupra votului, în intervalul orar 

în care votarea este deschisă. Ulterior închiderii votării, va rămâne înregistrată 

ultima opțiune de vot exprimată. 

 

4. SECURITATEA, CORECTITUDINEA ȘI SECRETUL VOTULUI 

4.1. Platforma de votare online este accesibilă la o adresă web securizată cu 

certificat SSL (Secure Sockets Layer), certificat de securitate care asigură schimbul 

securizat de informații prin intermediul unor protocoale criptografice. 

4.2. Platforma este accesibilă doar avocaților înscriși pe tabloul avocaților din Baroul 

Cluj, cărora, în baza adreselor de e-mail furnizate către Baroul Cluj, li se creează 

automat cont în platforma online. 

4.3. Accesul în platforma online a Baroului Cluj în baza conturilor create este limitat 

la avocații cărora li s-a creat contul. Aceștia nu au dreptul de a divulga datele de 

autentificare în platformă către nicio altă persoană. Nerespectarea prezentei 

interdicții constituie abatere disciplinară. 

4.4. Conform setărilor sale, platforma de votare va afișa administratorului și 

persoanei însărcinate de Consiliul Baroului Cluj cu supravegherea procesului de 

votare, pe parcursul desfășurării votului, numai următoarele informații: numărul de 

persoane cu drept de vot, total participanți și lista de participanți. Aceasta nu va 

afișa nominal modul în care a votat fiecare avocat nici în timpul votului, nici ulterior 

încheierii acestuia. 
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4.5. Afișarea informațiilor de la pct. 4.4. sunt necesare stabilirii cvorumului. 

5. NUMĂRAREA, VALIDAREA REZULTATELOR VOTULUI ȘI CONTESTAȚIILE 

5.1. Dacă la momentul încheierii votului pentru toate buletinele de vot au fost 

exprimate un număr de voturi cel puțin egal cu cvorumul stabilit de art. 53 din Legea 

nr 51/1995, republicată, adunarea generală se consideră legal constituită și prin 

urmare rezultatele votului sunt considerate valide. 

5.2. Ulterior încheierii procesului de votare, fiecare buletin de vot va avea opțiunea 

generării unui raport SUMAR sau a unui raport FULL.  

5.3. Raportul SUMAR va conține rezultatele votului aferent buletinului de vot și va 

avea următoarele detalii: subiectul buletinului de vot, descrierea acestuia, data 

începerii votării, data expirării votului, total avocați cu drept de vot, total avocați 

participanți (număr total voturi și procent total din avocați cu drept de vot), număr 

de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot, clasament al opțiunilor în urma 

votului, data generării raportului, numele și prenumele persoanei desemnate pentru 

descărcarea raportului. 

5.4. Raportul FULL va conține suplimentar față de raportul SUMAR și lista nominală a 

avocaților care au votat. Acesta va certifica nominal avocații participați la Adunarea 

Generală și, respectiv, existența cvorumului. 

5.5. Descărcarea raportului SUMAR și a raportului FULL va fi realizată de consilierul 

desemnat de către Consiliul Baroului Cluj prin hotărârea nr. 44/11.02.2021, care le 

va și semna pentru conformitate. 

5.6. Raportul SUMAR pentru fiecare buletin de vot va fi pus la dispoziția avocaților 

din Baroul Cluj în secțiunea Documente din Panoul central al Platformei online, cel 

târziu până în ziua ulterioară încheierii votului la ora 10,00 A.M. 

5.7. Comisia de soluționare a contestațiilor, formată din 3 membri, desemnați de 

către Consiliul Baroului Cluj prin hotărârea nr. 44/11.02.2021, va soluționa 

contestațiile față de rezultatele votului, care vor fi depuse prin transmitere către 

adresa contact@baroul-cluj.ro, până cel târziu la ora 10,00 A.M. în ziua ulterioară 

celei în care s-au afișat rapoartele SUMAR pentru fiecare buletin de vot. 

5.8. Comisia de soluționare a contestațiilor poate solicita raportul FULL pentru 

soluționarea acestora. 

5.9. Soluționarea contestațiilor se face în cel mult 72 de ore de la primirea acestora. 

Comisia încheie în acest sens un proces-verbal de soluționare a contestațiilor. 
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5.10. Dacă nu se formulează contestații sau, dacă se formulează și sunt respinse, vor 

fi desemnați delegați la Congresul Avocaților 2021 primii 7 candidați în ordine 

descrescătoare a numărului de voturi. Următorii, în ordinea descrescătoare a 

voturilor vor rămâne pe lista supleanților. 

5.11. În caz de egalitate a numărului de voturi de pe ultimul loc eligibil, în situaţia în 

care candidaţii cu număr egal de voturi nu cad de acord, candidatul se va desemna 

prin tragere la sorţi efectuată de prezidiul Adunării Generale. 

5.12. Lista finală a delegaților la Congresul Avocaților 2021 și a supleanților va fi 

afișată pe site-ul Baroului Cluj și în platforma online cel târziu în 48 de ore de la 

soluționarea contestațiilor. 

 

 

CONSILIUL BAROULUI CLUJ 

                   Decan, 

 Avocat Flavia Ioana MAIER 
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