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C O N V O C A T O R 
Consiliul  Baroului Cluj 

în temeiul art. 53 alin. 1,2 din Legea Nr. 51/ 1995 și a art. 67 alin. 1,3, din 
Statutul profesiei de avocat 

             convoacă 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE ALEGERE A 
ORGANELOR DE CONDUCERE A BAROULUI CLUJ  

în data de 25 martie 2022   
 

Adunarea Generală se organizează în anul 2022 exclusiv prin mijloace de comunicare la 
distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom Meetings pentru dezbaterile cu 
privire la materialele supuse votării cu începere de la ora 15:00 și prin intermediul platformei 
online a Baroului Cluj și a aplicației de telefon mobil „Baroul Cluj” (care folosesc sistemele 
de operare Android și iOS - Apple), pentru exprimarea efectivă a votului, votul urmând a 
începe la ora 00:00 și a se încheia la ora 23:59. 

 
Potrivit dispozițiilor art. 52 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, au dreptul de a participa la Adunarea 
Generală a Baroului Cluj şi de a-şi exercita dreptul de vot toţi avocaţii înscrişi în Tabloul 
Baroului Cluj cu drept de exercitare a profesiei. 
 
Depunerea candidaturilor pentru alegerea organelor de conducere a Baroului Cluj se poate 
face până cel târziu la data de 22 februarie 2022, ora 23:59, la secretariatul Baroului Cluj, 
conform Regulamentului pentru alegerea organelor de conducere a Baroului Cluj, sau prin e-
mail pe adresa contact@baroul-cluj.ro. 

În cazul în care Adunarea Generală nu este legal întrunită la data primei convocări, Consiliul 
Baroului Cluj convoacă Adunarea Generală Ordinară de alegere a organelor de conducere 
pentru data de 2 aprilie 2022, în aceleași intervale orare, exclusiv prin mijloace de comunicare 
la distanță. 

Absenţa nejustificată  a avocaţilor  va fi considerată abatere disciplinară. 
 
CONSILIUL BAROULUI CLUJ 
Decan, 
Avocat Flavia-Ioana Maier 
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